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Excelencie, Magnificencie, Spektability, honorability, vzácni
hostia! Dámy a páni!

Zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafári−
ka v Košiciach došlo s účinnosťou od 1. januára 1997 k rozdeleniu vtedaj−
šej univerzity na dva nové samostatné právne subjekty, na Prešovskú uni−
verzitu a našu Univerzitu, so zachovaným staronovým názvom. Síce ne−
vedno, koľko vody pretieklo odvtedy korytom Hornádu, ale od tohto oka−
mihu prekonala obnovená Univerzita už svoj predškolský vek. História pô−
vodnej univerzity, predchodkyne tej dnešnej, je samozrejme oveľa staršia.
Preto, aby sme poznali, kam kráča Univerzita, nech mi je dovolené chvíľ−
kové zastavenie sa pri jej dejinnej dimenzii. Uvedomujúc si, že bez minu−
losti nemôže byť súčasnosť ani budúcnosť, konám tak najmä kvôli našim
študentom, budúcim absolventom.

Pôvodná myšlienka zriadiť univerzitu v Košiciach sa zrodila v hlave
Petra Pázmaňa. Nakoniec to bol jeho priateľ zo štúdií Benedikt Kišdi, ktorý
ako jágerský biskup jedného februárového dňa anno Domini 1657 zriadil
základinu vo výške 40−tis. zlatých na vytvorenie jezuitskej univerzity podľa
vzoru trnavskej univerzity. Dokument, ktorý biskup Kišdi vydal vo svojom
cirkevnom sídle v Jasove, hovoril o zriadení tzv. „studium generale seu
academiam“ v Košiciach. Cisársky súhlas s ustanovením univerzity prišiel
až po jeho smrti, keď cisár Leopold I. vydal dňa 7. augusta 1660 v Grazi
Zlatú bulu Košickej univerzity. Vyhlásil ju za užitočnú nielen pre celé Uhor−
sko, ale aj pre všetky okolité provincie a kráľovstvá a prijal ju pod svoju
osobitnú ochranu. Akademické stupne udelené Košickou univerzitou boli
uznávané tak, akoby boli získané na ktorejkoľvek z najstarších a najslávnej−
ších univerzít. Z vonkajších aktov priznával napríklad právo dišputy, aka−
demické voľby, právo nosiť doktorský klobúk, šaty, prstene a iné insígnie
akademickej obce.

Koniec košického univerzitného štúdia s filozofickou, teologickou
a neskôr aj právnickou fakultou nastal v roku 1921, keď rozhodnutím čes−
koslovenskej vlády bola univerzita zrušená. V tejto chvíli nie sú dôležité
dôvody, pre ktoré sa tak stalo.

Po II. svetovej vojne začína vysokoškolský život v Košiciach písať novú
kapitolu svojich dejín. Mesto Košice je sídlom troch verejných, resp. šty−
roch vysokých škôl. Samotná táto skutočnosť vytvára optimistické predpo−
klady pre intelektuálny rozmer jeho obyvateľov, ale aj občanov Slovenska.
Košice sú de facto univerzitné mesto. Myšlienka, aby sa stali univerzitným
mestom aj de iure, je mi veľmi blízka. Skutočnosť, že mesto Košice je síd−
lom viacerých vysokých škôl, k niečomu zaväzuje. Zaväzuje to k spoluprá−
ci, ku konkurenčnému zápasu o priazeň študentov, k súpereniu, v žiadnom
prípade však nie ku konfrontácii.

Dámy a páni! Obráťme pomyselnú stránku v prospech súčasnosti
a najmä budúcnosti alma mater!

Naša Univerzita má štyri fakulty, ktoré bude naďalej rozvíjať: lekársku,
prírodovedeckú, právnickú a verejnej správy. Prvé tri menované fakulty už
majú svoju tradíciu počítajúcu niekoľko decénií. Avšak aj Fakulta verejnej
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správy ako najmladšia fakulta Univerzity sa v tomto roku rozlúčila so svoji−
mi prvými absolventmi.

Akademickú obec Univerzity tvorí približne 5 600 študentov, z toho je
v dennej forme asi 4 730 študentov. Pre akademický rok, ktorý dnes sláv−
nostne začíname, bolo prijatých na štúdium takmer 2 300 študentov. Uni−
verzita má 1 210 zamestnancov, z toho je 493 učiteľov a 82 vedeckých
pracovníkov. Vzhľadom na tieto čísla sa Univerzita zaraďuje medzi men−
šie, i keď nie malé univerzity. Malé univerzity nemajú malé problémy, ani
malý vedecký obzor či malú snahu presadiť sa, ako sa to môže zdať. Majú
však nemalé problémy byť úspešnými v konkurencii s inými univerzitami,
dostávajú menší objem dotácií, študenti malým univerzitám aj menej dôve−
rujú. Čo je na Univerzite veľké, to je jej história.

Pre Univerzitu sa skončila doba úsilia o vytvorenie teologickej fakulty.
UPJŠ musí ísť ďalej, aj napriek tomu, že historické reminiscencie pripomí−
najú existenciu teologickej fakulty ako súčasti Universitas Cassoviensis. Am−
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bíciou vedenia Univerzity je stabilizácia jej štruktúry budovaním ďalších
fakúlt. Základom pre vznik nových fakúlt sa pritom stanú nové akreditova−
né študijné programy. Víziou vedenia Univerzity je zriadiť dve fakulty zatiaľ
pod pracovným názvom Spoločensko−vedná fakulta a Fakulta ošetrovateľ−
stva, sociálnej práce a zdravotníckeho manažmentu.

Na univerzite pracuje 54 profesorov a 137 docentov. Oslovenie „profesor“
pripomína síce honor, avšak ešte stále ide o málo atraktívne a docenené povo−
lanie. Toto hovorím aj napriek tomu, že v poslednom roku sa „vďaka“ omylu
pri hlasovaní v parlamente, predsa len životná úroveň nielen profesorov, ale aj
ostatných kategórií vysokoškolských učiteľov o niečo zlepšila. Som toho názo−
ru, že štát musí zabezpečovať slušné životné a pracovné podmienky najmä pre
tých, ktorí tvoria intelektuálnu špičku Slovenska. K nim patrí aj profesorský zbor
našej Univerzity. Na strane druhej však máme učiteľov, ktorí sa plavia na vl−
nách tejto intelektuálnej špičky, pričom za dvadsať rokov nezaznamenali žiad−
ny kvalifikačný postup, nenapísali takmer žiadny významnejší vedecký článok
a pod. Nič im však nebráni v tom, aby neovplyvňovali ďalšie smerovanie Uni−
verzity. Vzhľadom na dostatok času, pretože výsledky v oblasti vedeckého
výskumu či kvalifikačného rastu majú mizivé, ba až mizerné, sa vynikajúco
vyznajú v nie čistých praktikách medziľudských vzťahov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa nachádza na prelome
svojho rozvoja. Má za sebou 44 rokov a bola zasiahnutá, rovnako ako celé
vysoké školstvo, sebe vlastnou krízou. Bolo by však mylné a aj zjednoduše−
né zvaľovať stav, v ktorom sa nachádza Univerzita, na krízu vysokého škol−
stva ako systému, a toto odvodzovať od krízy základných hodnôt v spoloč−
nosti, od dlhodobo kritickej situácie vo financovaní vysokých škôl či od
nepodporovanej vedy na vysokých školách. V týchto prejavoch našla Uni−
verzita iba žírnu pôdu, avšak za veľa chýb a omylov nesieme vlastnú zod−
povednosť. Netreba sa však obzerať dozadu, ale je nutné poučiť sa z ta−
kýchto chýb. UPJŠ stojí pred dilemou, ktorá sa dá vyjadriť rovnicou konti−
nuita alebo zmena. Kontinuita vylučuje zmenu. Zachovanie historickej
a akademickej kontinuity nie je pre nás problém. Budúcnosť Univerzity je
však vo vykročení po novej, európskej ceste.

Zásadný význam pre Univerzitu musíme vidieť najmä v týchto doku−
mentoch:
1. vo Svetovej deklarácii o vysokoškolskom vzdelávaní pre 21. storočie

prijatej UNESCO−m na svetovej konferencii o vysokoškolskom vzdelá−
vaní v októbri 1998 v Paríži a

2. v Bolonskej deklarácii z júna 1999, ktorá odštartovala tzv. Bolonský
proces.
Konkrétnym programovým dokumentom rozvoja Univerzity sa musí

stať Dlhodobý zámer na obdobie rokov 2004 až 2010. Vedenie Univerzity
začalo veľmi seriózne pracovať na formulácii jeho základných téz.

V duchu týchto dokumentov hlavným poslaním Univerzity má byť po−
skytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe najnovších vedeckých
poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte. Naša Univerzita napĺňa
toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkve−
tom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita musí viesť štu−
dentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu mysle−
nia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita musí šíriť po−
znanie prostredníctvom vedeckého výskumu a poskytovať občanom mož−
nosť celoživotného vzdelávania.

Historicky vzaté univerzity vznikali predovšetkým kvôli študentom. Bu−
dem parafrázovať známy výrok ešte známejšieho exprezidenta USA a opý−
tam sa, čo môže urobiť Univerzita pre svojich študentov? Odpovedí je viac:
• chceme študentom poskytnúť vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých

troch stupňoch na kvalitatívne porovnateľnej úrovni s vyspelou Európou
a svetom s prepracovaným kreditovým systémom;

• chceme, aby na druhej strane pomyselného i reálneho vzťahu vo výuč−
be pred študentmi stáli a prednášali im profesori, docenti a ostatní vyso−
koškolskí učitelia, ktorí sú oddaní svojmu študijnému odboru a pre kto−
rých je prvoradou povinnosťou odovzdať študentom viac vedomostí,
než potrebujú;

• chceme, aby sa náš vysokoškolský učiteľský zbor správal voči študen−
tom vo všetkých formách výučby, vrátane skúšobných úkonov, korekt−
ne, s potrebnou dávkou tolerancie a profesionálneho nadhľadu;

• chceme, aby najlepší študenti nepovažovali dosiahnutý druhý stupeň
vysokoškolského vzdelávania za svoj konečný vzdelávací cieľ, ale aby
pokračovali aj ako študenti doktorandského štúdia v osvojovaní si naj−
novších vedeckých poznatkov;

• chceme vytvoriť podmienky pre efektívnejšiu a širšiu mobilitu študen−
tov nielen v rámci fakúlt Univerzity, ale i v rámci slovenských a európ−
skych vysokých škôl. Súčasné štúdium na našej Univerzite je málo uni−
verzitné a málo pružné;

• chceme zriadiť Fond pre mobilitu študentov a učiteľov ako podporný
a motivačný nástroj smerujúci k rozširovaniu zahraničných vzťahov
v oblasti študijných programov a rôznych vedeckých projektov usku−
točňovaných na Univerzite;

• chceme dosiahnuť, aby na Univerzite mal každý študent v dostatočnej miere
zabezpečený prístup k počítaču zapojenému na internet a aby sa informač−
né technológie využívali ako prostriedok organizácie vzdelávania;

• chceme prijať opatrenia na zlepšenie ubytovacích možností študentov, ich
stravovacích podmienok i možností športového vyžitia pre študentov;

• chceme prijať opatrenia, aby mal každý študent k dispozícii študentský
preukaz, ktorý bude plniť funkciu identifikačnej karty oprávňujúcej štu−
denta pre vstup do priestorov Univerzity, ale bude aj jeho ubytovacím,
stravovacím a knižničným preukazom i podkladom pre poskytovanie
zliav na rôzne druhy dopravy.
Uvedomujeme si výrazný nárast počtu študentov vysokých škôl na Slo−

vensku v ostatných rokoch. Nie je to inak ani na našej Univerzite. Na to
však nie sme celkom dobre pripravení najmä materiálne, personálne, ale
ani priestorovo. Okrem nedostatku ubytovacích miest, Univerzita nemá
napríklad ani dostatok veľkokapacitných prednáškových učební.

Akú budúcnosť ponúka našim študentom Univerzita? Táto budúcnosť
nie je skrytá v kartách, ona je dobre čitateľná zo zákona o vysokých ško−
lách. Okrem bakalárskeho štúdia v 7 odboroch, magisterského štúdia v 11
odboroch a doktorského štúdia v 2 odboroch, je to aj oblasť doktorandské−
ho štúdia. Neprezradím nič tajné, ak vám poviem, že Univerzita má akredi−
tovaných 25 odborov doktorandského štúdia, ktoré garantujú profesori, resp.
doktori vied. V oblasti doktorandského štúdia chceme, aby toto štúdium
bolo zladené so štátmi Európskej únie prostredníctvom účasti na progra−
moch Socrates/Erasmus, CEEPUS, Leonardo a pod. Máme ambíciu, aby
doktorandi mohli časť svojho štúdia absolvovať na aktívne kooperujúcich
univerzitách v zahraničí.

Zámerom vedenia Univerzity je aj postupná akreditácia nových študij−
ných programov, a to aj medziodborového charakteru, ktoré reagujú na
požiadavky spoločenskej praxe.

Univerzity sú najvyššie vzdelávacie inštitúcie, poskytujúce vzdelanie
na základe tvorivého vedeckého bádania. Bez vedy sa univerzity nepohnú,
ale aj veda bez univerzít je len ako vyprahnutá púšť. Univerzita chce v oblasti
vedy a výskumu najmä:
• podporovať medziodborovosť a integráciu výskumu aj formou vytvore−

nia centier excelentnosti,
• podporovať mladých vedeckých pracovníkov,
• vytvárať podmienky pre vznik nových odborov doktorandského štúdia,
• motivovať riešiteľov grantových projektov,
• založiť Klub profesorov a zaviesť profesorské prednášky,
• postupne zjednocovať kritériá pre inauguračné konanie a obsadzova−

nie funkčných miest profesorov.
Univerzita má v porovnaní s minulosťou menej efektívnu spoluprácu

s praxou. V tomto smere mieni vedenie Univerzity:
• rozvíjať partnerstvo s verejným i súkromným sektorom so zameraním

najmä na aktualizáciu obsahu výučby a podporu spoločného rozvoja
vedeckého výskumu;

• rozšíriť ponuku programov ďalšieho vzdelávania pre absolventov stred−
ných a vysokých škôl a vytvoriť tak podmienky pre ich celoživotné
vzdelávanie;

• zabezpečiť, aby sa poskytovanie ďalších služieb verejnosti, napríklad
sociálnych, zdravotných či športových, stalo integrálnou súčasťou sme−
rovania Univerzity;

• zabezpečiť aktívnu účasť Univerzity na programoch EÚ v oblasti vzde−
lávania, odbornej prípravy, vedy a výskumu, ako je napríklad Leonar−
do da Vinci II., 6. rámcový program pre vedu a výskum a pod.
Oblasť finančného hospodárenia verejných vysokých škôl na Sloven−

sku je neuralgickým bodom ich činnosti. Všetky nové zámery na Univerzi−
te sa odvíjajú od objemu peňažných prostriedkov, ktoré má k dispozícii.
Univerzita nedisponuje potrebnými prostriedkami na bežnú a kapitálovú
činnosť. Situáciu v tomto smere nezlepšila zmena organizačno−právnej for−
my Univerzity, ba ani zavedenie viaczdrojového financovania.
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Ak si odmyslíme štátnu dotáciu a prestaneme sa trápiť nad vhodnosťou
školného, aké ďalšie zdroje ostávajú Univerzite? Sú to poplatky spojené so
štúdiom, ktoré vlastne ledva pokrývajú náklady, napríklad na prijímacie
konanie alebo sú to výnosy z majetku vysokej školy? Takéto výnosy sú
častokrát získavané iba preto, aby sa zabránilo znehodnocovaniu alebo
rozpredaju tohto majetku. Môžu byť iba krátkodobým zdrojom financova−
nia potrieb. Výnosy z duševného vlastníctva sú skôr doménou technicky
zameraných vysokých škôl. Ostatné možné zdroje rozpočtových prostried−
kov sú zasa závislé predovšetkým od vôle rôznych subjektov. Myslím tým
na príjmy z darov, príjmy z dedičstva a pod. Vedenie Univerzity však vidí
väčšie možnosti v dosahovaní výnosov z podnikateľskej činnosti, ako aj
sponzoringu. V tomto smere pracuje na vypracovaní kritérií na prerozdeľo−
vanie zisku z podnikateľskej činnosti subjektov Univerzity a kritérií pre tvorbu
a čerpanie fondov tak, aby boli transparentné a stimulujúce.

Dámy a páni!

Studium universale malo inú podstatu, kládlo si iné ciele, než je to v prípade
dnešných univerzít. Toto spôsobil čas so všetkými svojimi objavmi, vynález−
mi, právami žien či spôsobom života, ktorý priniesol. Svet sa zmenil. Latinské
traktáty sa stratili kdesi do neznáma a vystriedali ich intranety a internety,
identifikačné karty so zabudovaným systémom kódov, mobily, ktoré nám
znepríjemňujú, ale i zachraňujú život. Študentom dneška síce ostali dišputy
ako niekedy, no zmenila sa ich forma i prejavy, zachovali sa aj akademické
voľby, i akademické práva sa rozšírili, ale to je asi všetko. A predsa ešte niečo
– aj dnešní študenti majú štátne skúšky či rigorózne skúšky, potomkov niekdaj−
ších tentamen, na ktorých obecenstvo vyjadrovalo súhlas a obdiv potleskom,
avšak ťažko si viem teraz predstaviť na skúškach takéto prejavy súdržnosti.
Dnešní absolventi pri promóciách už nemajú problém, či im dobre padne
doktorský klobúk alebo šaty, možnože raz sa aj toto zmení. Pre novodobých
profesorov neostáva priestor ani prostriedky pre časté vzájomné výmeny, tak
ako to bolo niekedy napríklad medzi košickou a trnavskou univerzitou. Je to
škoda, pretože študenti nemôžu porovnávať kvalitu prednášok. Terajšie uni−
verzity nemajú ani takú materiálnu základňu, akú mali v minulosti, keď naprí−
klad majetok Universitas Cassoviensis tvorili majetky darované panovníkom
i jednotlivcami, kapitál fundácií, ale i celé obce. Pre ilustráciu, v Gemeri uni−
verzite patrilo mesto, hrad a železiarne Jelšava.

Súčasní študenti, ale samozrejme, že to neplatí iba pre nich, však majú
najnovšie výdobytky vedy a techniky, majú svoje informačné a komuni−
kačné technológie, technológie, ktoré im umožňujú v priebehu niekoľkých
sekúnd spojiť sa s kýmkoľvek na ktoromkoľvek mieste modrej planéty. Obá−

vam sa však, že o niekoľko rokov nebudú vedieť ako vyzerá obyčajná kniha
a jeden z najväčších vynálezov svojej doby – kníhtlač – bez ktorého by
nebol možný pokrok, stratí na svojom kúzle.

Nie, nie je to nostalgia za uplynutými časmi. Poznám ich len z kníh
alebo z elektronických médií. Toto všetko vedie síce k uľahčeniu života aj
štúdia, avšak na strane druhej zbavuje nás to všetkých vlastnej identity; celé
stáročia krvou a potom budovaný hodnotový rebríček ľudstva sa posúva na
druhoradú koľaj. Ľudia sa navzájom nepoznajú. Ovládajú nás technológie.
Nie, nevyzývam vás k ich ničeniu, ani k návratu k historickým textom písa−
ným v latinskom, staroslovienskom, hebrejskom alebo inom jazyku. Apelu−
jem iba na to, aby sme nezabudli, že kdesi tu okolo nás existuje, často iba
prežíva obyčajné slovo, slovo povedané, slovo napísané. Ľudské bytosti sa
stali ľuďmi až vtedy, keď objavili schopnosť medzi sebou komunikovať
prostredníctvom slova. Slovo v dejinách malo vždy svoju váhu i silu. Či to
bolo slovo božie alebo iba slovo človeka. Johann Wolfgang Goethe kedysi
dávno povedal: „Zo slova nemožno vziať naspäť ani čiarku.“ Neberme ani
my slovu jeho dôstojnosť. Bez slova zahynú medziľudské vzťahy. Medzi−
ľudské vzťahy to musia byť vzťahy medzi ľuďmi a nie medzi tým, čo ľudia
vymysleli. Želané medziľudské vzťahy sa rodia už aj z obyčajného „Dobrý
deň vám všetkým!“

Dámy a páni,

Univerzita P. J. Šafárika má vybudované dobré základy, ktoré poskytu−
je takmer polstoročná história našej alma mater. Dejiny Univerzity napísali
tisícky úspešných absolventov jej fakúlt. Pod touto históriou sú však aj pod−
pisy stoviek oddaných učiteľov, desiatok dekanov a takmer desiatka dote−
rajších rektorov. Je pre mňa česť, že viacerí z nich prijali pozvanie na túto
slávnosť. Im všetkým patrí naša vďaka.

Skončil by som tým, čím som aj začal, myšlienkovým návratom k ob−
dobiu spred siedmich rokov. Značku Univerzity sme si vtedy uhájili, histó−
ria nás však bude posudzovať nie podľa toho, či nám ostalo logo univerzity,
ale podľa toho, či dokážeme aj pre budúcnosť obhájiť dobré meno tejto
rovnomennej Univerzity. Vyzývam k tomu všetkých profesorov, docentov
a ostatných učiteľov, spolu s kolektívom zamestnancov Univerzity. Ak niekto
z nás tak doteraz nečinil, nech tak začne robiť už od dnešného dňa, ktorý si
súčasne dovolím prehlásiť aj za deň slávnostného otvorenia nového akade−
mického roka 2003/2004!

„Dobrý deň vám všetkým!“
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

rektor UPJŠ

Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., sa narodil 22. februára 1951
v Prešove. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole
odišiel v roku 1969 do Bratislavy, kde študoval na Právnickej fakul−
te UK.

Už počas vysokoškolských štúdií prejavoval aktívny záujem
o finančné právo, v čom ho podporoval vtedajší vedúci Katedry
správneho a finančného práva prof. Anton Slovinský i neskorší ško−
liteľ v rámci externej vedeckej ašpirantúry prof. Jordán Girášek.

Jeho profesionálna kariéra začala v rodnom Prešove, kde sa za−
mestnal ako podnikový právnik. Už po polroku, v januári 1975 však
prešiel pracovať na Právnickú fakultu našej Univerzity, ktorej zostal
verný až doteraz.

Odborne sa zaoberá problematikou finančného práva a po roku
1989 zameral osobitnú pozornosť aj na oblasť daňového práva. Po−
dieľal sa na vytvorení Katedry finančného práva a daňového práva,
ktorú vedie. Jeho pričinením sa na Právnickej fakulte UPJŠ v Koši−
ciach ako na prvej právnickej fakulte na Slovensku začalo daňové
právo prednášať ako samostatný predmet. Je garantom magisterské−
ho a doktorandského štúdia, školiteľom, členom komisií pre obha−
joby, riešiteľom grantových projektov, členom redakčných rád ča−
sopisov a pod.

Vo svojom doterajšom pôsobení na právnickej fakulte okrem
pedagogickej oblasti a vedeckého výskumu zastával aj viaceré vý−
znamné funkcie. Začínal s funkciou tajomníka fakulty, viackrát bol

Inauguračná charakteristika prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.
prodekanom pre rôzne oblasti pôsobenia fakulty. Má výraznú zá−
sluhu na vytvorení Inštitútu pre verejnú správu pri Právnickej fakul−
te UPJŠ v Košiciach, ktorého bol prvým riaditeľom.

Publikoval celý rad vedeckých štúdií, článkov a pod. v domá−
cich i zahraničných časopisoch. Je autorom dvoch rozsiahlych mo−
nografií z oblasti daňového práva, ako spoluautor prispel do ďal−
ších štyroch monografií, je spoluautorom vysokoškolskej učebnice
finančného práva, autorom 9 titulov vysokoškolských skrípt a spo−
luautorom ďalších 7 vysokoškolských skrípt. Napísal viac ako 50
vedeckých štúdií, ktoré boli publikované v domácich i v zahranič−
ných časopisoch a zborníkoch.

Prednášal aj v zahraničí, napríklad na Právnickej fakulte KU
v Prahe, na Právnickej fakulte v Lodži, na medzinárodných sympó−
ziách a konferenciách (napr. v Poznani, v Lodži, v Bialymstoku,
v Brne a pod.).

Z jeho študijných pobytov v zahraničí medzi najúspešnejšie tre−
ba zaradiť dva mesačné študijné pobyty v Madride a trojmesačný
študijný pobyt v Moskve.

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2003 zvolil prof. Babčáka za kan−
didáta na funkciu rektora našej Univerzity. Prezident Slovenskej re−
publiky vymenoval prof. V. Babčáka do funkcie rektora Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na nasledujúce štvorročné funkč−
né obdobie dňa 15. júla 2003.
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Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., skladá rektorský sľub

Slávnostné Spondeo ac polliceor nového rektora
a dekanov fakúlt UPJŠ

Akademická slávnosť inaugurácie rektora Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach sa konala dňa 29. septembra 2003 v Dome
umenia v Košiciach. Už od štrnástej hodiny začali prichádzať
zamestnanci a študenti Univerzity a pozvaní hostia, ktorých v mene
rektora vítal prorektor, prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Krát−
ko po 14.30 hod. za zvuku fanfár uviedol pedel do koncertnej
sály Domu umenia najprv akademických funkcionárov partner−
ských univerzít, potom akademických funkcionárov UPJŠ a na−
pokon rektora našej Univerzity, prof. JUDr. Vladimíra Babčáka,
CSc., spolu s ministrom školstva Slovenskej republiky Martinom
Froncom. Po slovenskej štátnej hymne otvorila slávnosť inaugu−
rácie rektora prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc., týmito slovami:

„Magnificencia, pán rektor,
Spektability, páni dekani, honora−
bility, páni senátori a členovia ve−
deckých rád, profesori a docenti,
ctená akademická obec Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika, milí hostia,
dámy a páni. Otváram slávnostné
zhromaždenie, na ktorom sa všetci
spoločne, akademická obec Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko−
šiciach i naši vzácni hostia, zúčast−
ňujeme významnej udalosti v živote

Univerzity – inaugurácie novozvo−
leného rektora Univerzity Pavla Jo−
zefa Šafárika, deklarovania prorek−
torov a novozvolených dekanov
fakúlt Univerzity. Skôr, než pristú−
pime k slávnostnému aktu, dovoľ−
te, aby som na našom zhromažde−
ní privítala hostí, ktorých prítomnosť
si veľmi vážime, pretože ňou vyjad−

rujú Univerzite Pavla Jozefa Šafári−
ka svoje uznanie a slávnostnej inau−
gurácii nastupujúceho rektora a de−
kanov fakúlt pridávajú vážnosť a
záväznosť.“

Po privítaní významných pred−
staviteľov akademickej obce sloven−
ských vysokých škôl, politického,
spoločenského, vedeckého, kultúr−
neho a cirkevného života, generál−
nych konzulov okolitých štátov a zá−
stupcov štátnej správy, samosprávy,

bankových a podnikateľských kru−
hov a ďalších hostí (menoslov priví−
taných je uvedený v osobitnej prílo−
he) požiadala predsedu Akademic−
kého senátu Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach pána PhDr. Iva−
na Šulca, CSc., aby predstavil no−
vozvoleného rektora Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach.

Po predstavení prof. JUDr.
Vladimíra Babčáka, CSc.,
jeho profesionálnej dráhy,
po ktorej postupne dosia−
hol na akademickej pôde
post najvyšší, nastal sláv−
nostný okamih rektorského
sľubu:

„Vaše Excelencie,
Magnificencie, Spektabili−
ty, honorability, vážené
dámy, vážení páni.

Nadišiel okamih vzdať
hold osobnostiam našej
Univerzity a jej fakúlt, kto−
rých na čelné miesto vy−
zdvihla vôľa akademickej
obce. Zišli sme sa, aby
sme si pri insígniách Uni−
verzity Pavla Jozefa Šafá−
rika, ktoré nám pripomína−
jú jej hodnoty, poslanie
a tradíciu, vypočuli sláv−
nostné SPONDEO AC
POLLICEOR. Vážený pán
rektor, prosím vás, aby ste
predniesli rektorský sľub.“

V duchu akademic−
kých tradícií pristúpil pán
rektor k rečníckemu pul−
tu, aby pred akademickou obcou
a pozvanými hosťami v tichu sláv−
nostnej atmosféry sľúbil:

„Sľubujem na svoju česť, že
povinnosti rektora Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach bu−
dem vykonávať podľa svojho naj−
lepšieho vedomia a svedomia
a vynaložím všetky sily v prospech
našej Univerzity v duchu všeľud−
ských zásad etiky, humanizmu
a demokracie.“

Dotyk rukou na žezlo a sláv−
nostné SPONDEO AC POLLICEOR.

Blahoželanie ministra školstva SR Martina Fronca rek−
torovi UPJŠ prof. JUDr. Vladimírovi Babčákovi, CSc.

Odovzdanie symbolu hodnosti rek−
tora Jeho Magnificencii, prof. JUDr.
Vladimírovi Babčákovi, CSc., minis−
trom školstva. Nezabudnuteľný
okamih vyjadrenia úcty akademic−
kým symbolom a vernosti akade−
mickým tradíciám. Prvé blahožela−
nia, po ktorých pán rektor prednie−
sol slávnostný inauguračný prejav.
Nadväzujúc na dejiny univerzitné−
ho školstva v našom meste, ktoré
v nás pestujú hrdosť k akademickej
tradícii, pokračoval novodobou his−
tóriou vo víre zmien a udalostí, kto−

Pohľad do hľadiska medzi čestných hostí slávnostnej inaugurácie rektora UPJŠ
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Zľava: predseda AS UPJŠ PhDr. Ivan Šulc, CSc., ceremoniárka prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc., minister školstva SR Martin Fronc, rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., prorektor pre vedeckú činnosť a informačné technológie prof. RNDr. Alexander Feher, CSc.,
dekan FVS UPJŠ prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., dekanka PrávF UPJŠ doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., dekan PF UPJŠ doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan LF UPJŠ doc.
MUDr. Andrej Jenča, CSc.

ré sa podpísali pod jej súčasný stav.
Podstatnú časť svojho príhovoru
však venoval krátkodobým i dlho−
dobým cieľom a spôsobom, ako ich
dosiahnuť, aby sme sa začlenili do
hustej európskej siete vysokoškol−
ského vzdelávania ako rovnocen−
ný partner, ktorý obstojí v neľahkej
konkurencii v európskom priestore
vzdelania a vedy.

Po slávnostnom príhovore pána
ministra školstva a ďalších hostí
oznámil pán rektor akademickej ve−
rejnosti, že vymenoval prorektorov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
a poveril riadením agendy zástup−
cov štatutárneho orgánu. Prvým zá−
stupcom rektora sa stal prof. RNDr.

Alexander Feher, DrSc., prorektor
pre vedeckú činnosť a informačné
technológie. Do funkcie prorektor−
ky pre vysokoškolské vzdelávanie
vymenoval rektor prof. MUDr. Má−
riu Frankovičovú, PhD. Riadením
agendy zahraničných vzťahov po−
veril rektor Univerzity prof. RNDr.
Evu Čellárovú, CSc., a riadením
agendy pre rozvoj a ekonomiku
prof. MUDr. Juraja Kovaľa, CSc.

Po tomto akte predstavila prof.
RNDr. Eva Čellárová, CSc., no−
vozvolených dekanov fakúlt UPJŠ:

„Vážené slávnostné zhromažde−
nie, dámy a páni, dovoľte mi, aby
som vám predstavila novozvolených
dekanov fakúlt Univerzity Pavla Jo−

zefa Šafárika v Košiciach, ktorí boli
zvolení Akademickými senátmi Le−
kárskej fakulty, Prírodovedeckej fa−
kulty a Právnickej fakulty Univerzi−
ty Pavla Jozefa Šafárika“ a požiada−
la Jeho Magnificenciu, pána rekto−
ra, aby predstaveným dekanom odo−
vzdal akademické symboly.

„Do funkcie dekana Lekárskej
fakulty bol zvolený na obdobie od
23. 5. 2003 do 22. 5. 2007 doc.
MUDr. Andrej Jenča, CSc.

Do funkcie dekana Prírodove−
deckej fakulty bol zvolený na ob−
dobie od 5. 6. 2003 do 4. 6. 2007
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Do funkcie dekanky Právnickej
fakulty bola zvolená na obdobie od

1. 3. 2003 do 28. 2. 2007 doc.
JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

Ešte skôr, v roku 2002, bol Aka−
demickým senátom Fakulty verej−
nej správy do funkcie dekana Fa−
kulty verejnej správy zvolený na
obdobie od 9. 6. 2002 do 8. 6. 2006
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.“

Po predstavení akademických
funkcionárov Univerzity umocnili
slávnostné chvíle tóny hudby v po−
daní sláčikového orchestra MUSI−
CA IUVENALIS pod taktovkou diri−
genta Igora Dohoviča.

Slávnosť inaugurácie rektora
bola v duchu akademických tradí−
cií ukončená študentskou hymnou
Gaudeamus.

Ceremoniárka inauguračnej
slávnosti prof. RNDr. Eva Čellá−
rová, CSc., privítala:
– Jeho Magnificenciu prof.

JUDr. Vladimíra Babčáka,
CSc., rektora Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach,

– predsedu Akademického se−
nátu Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach PhDr. Iva−
na Šulca, PhD.,

– predsedu Ústavného súdu SR
v Košiciach doc. JUDr. Jána
Mazáka, PhD., mimoriadneho
profesora Univerzity Pavla Jo−
zefa Šafárika v Košiciach,

– ministra školstva SR doc. Mar−
tina Fronca, PhD.,

Príloha k priebehu slávnostnej inaugurácie rektora

– primátora mesta Košice JUDr.
Zdenka Trebuľu,

– riaditeľa Detašovaného praco−
viska Kancelárie prezidenta SR
v Košiciach Ing. Jozefa Širot−
ňáka,

privítala Ich Excelencie zahranič−
ných konzulov, ktorí svojou prí−
tomnosťou vyjadrujú našej Uni−
verzite medzinárodné uznanie:
– JUDr. Innu Ohnivets, generál−

nu konzulku Ukrajiny na Slo−
vensku so sídlom v Prešove,

– Mgr. Vitězslava Pivoňku, ge−
nerálneho konzula Českej re−
publiky na Slovensku so síd−
lom v Košiciach,

– Györgya Vargu, generálneho

konzula Maďarskej republiky
na Slovensku so sídlom v Ko−
šiciach,
Ich Magnificencie, rektorov

a prorektorov ďalších univerzít
a Spektability, dekanov fakúlt
v Slovenskej republike, ktorí vý−
znamnou mierou prispievajú
k formovaniu slovenskej akade−
mickej komunity:
– Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraja

Sinaya, DrSc., rektora Tech−
nickej univerzity v Košiciach
(viacnásobného čestného dok−
tora),

– doc. PhDr. Františka Gahéra,
CSc., rektora Univerzity Ko−
menského v Bratislave,

– prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc.,
rektora Žilinskej univerzity
v Žiline,

– prof. MVDr. Rudolfa Cabada−
ja, PhD., rektora Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Ko−
šiciach,

– prof. RNDr. Jozefa Ďurčeka,
CSc., rektora Katolíckej uni−
verzity v Ružomberku,

– plk. Ing. Ladislava Lacka,  po−
vereného rektora Vojenskej le−
teckej akadémie gen. Milana
Rastislava Štefánika v Košiciach,

– prof. MUDr. Branislava Li−
chardusa, DrSc., rektora Vyso−
kej školy manažmentu v Tren−
číne,
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1. Základné údaje o UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafá−
rika v Košiciach (ďalej len „Uni−
verzita“) má štyri fakulty:
– Lekársku fakultu (vznikla v roku

1948),
– Prírodovedeckú fakultu (vznik−

la v roku 1963),
– Právnickú fakultu (vznikla

v roku 1973),
– Fakultu verejnej správy (vznik−

la v roku 1998).

Programové vyhlásenie vedenia UPJŠ v Košiciach
na obdobie rokov 2003 až 2007

Hlavným poslaním Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je poskytovať vysokoškolské vzdelá−
vanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte. Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným roz−
kvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schop−
nosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Uni−
verzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou
regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva
k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.

Základným programovým dokumentom Univerzity na najbližšie obdobie sa musí stať Dlhodobý
zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2004 až 2010. Toto programové vyhláse−
nie má tvoriť ideový námet pre spracovanie Dlhodobého zámeru.

Súčasťou Univerzity sú aj tie−
to univerzitné pracoviská:
• Pedagogické a výskumné pra−

coviská s celouniverzitnou
pôsobnosťou (Katedra jazy−
kov, Katedra telesnej výchovy,
Botanická záhrada, Kresťanská
akadémia).

• Informačné pracoviská (Aka−
demická knižnica, Centrum
informačných a komunikač−
ných technológií).

• Účelové zariadenia (Študent−

ský domov a jedáleň, Edičné
stredisko, Predajňa študijnej
literatúry).

• Učebno−výcvikové zariadenia
(Zemplínska šírava, Opátka,
Danišovce).
Na Univerzite pôsobí 1 210

zamestnancov, z toho je 493 uči−
teľov a 82 vedeckých pracovníkov.
UPJŠ má 54 profesorov a 137 do−
centov. Akademickú obec Univer−
zity tvorí približne 5 600 študen−
tov, z toho je v dennej forme asi

4 730 študentov. Aj vzhľadom na
tieto čísla sa Univerzita v súčasnos−
ti zaraďuje medzi malé univerzity.

2. Rozvoj univerzity

Vedenie Univerzity bude na−
ďalej rozvíjať jestvujúce fakulty,
ktorými sú:

Lekárska fakulta

Prioritou rozvoja Lekárskej fa−
kulty je transformácia fakultných
nemocníc v Košiciach na Univer−
zitnú nemocnicu. Pôjde o proces,
ktorého výsledkom bude začlene−
nie týchto subjektov do Univerzi−
ty. Tento proces si však vyžiada
čas, v rámci ktorého bude pretrvá−
vať súčasný stav dvojrezortnosti.
Dvojrezortnosť per se je zdrojom
väčšiny problémov na Lekárskej
fakulte a je umocnená aj ”reformou
zdravotníctva”, ktorá sa začala
uskutočňovať v Košiciach pod náz−

Vo svojej uvítacej reči priví−
tala ďalších akademických funk−
cionárov našej alma mater:
– prof. RNDr. Alexandra Fehe−

ra, DrSc., prorektora pre ve−
deckú činnosť a informačné
technológie,

– prof. MUDr. Máriu Frankovi−
čovú, PhD., prorektorku pre
vysokoškolské vzdelávanie,

– prof. MUDr. Juraja Kovaľa,
CSc., povereného riadením
agendy rozvoja a ekonomiky,

– doc. MUDr. Andreja Jenču,
CSc., mim. profesora Univer−
zity Pavla Jozefa Šafárika
a dekana Lekárskej fakulty,

– doc. RNDr. Pavla Sováka,
CSc., dekana Prírodovedeckej
fakulty,

– doc. JUDr. Máriu Bujňákovú,
CSc., dekanku Právnickej fa−
kulty,

– prof. PhDr. Ladislava Lovaša,
CSc., dekana Fakulty verejnej
správy,

bývalých rektorov UPJŠ, ktorí vý−
znamnou mierou prispeli k jej bu−
dovaniu od prvých rokov existen−
cie po súčasnosť:
– prof. MUDr. Emila Matejička,

DrSc.,
– prof. RNDr. Vladimíra Hajka,
– prof. Ing. Slavka Chalupku,

CSc.,

– prof. RNDr. Leva Bukovského,
DrSc.,

– prof. Ing. Dušana Podhradské−
ho, DrSc.,

cirkevných hodnostárov, ktorí vý−
znamnou mierou ovplyvňujú for−
movanie duchovného života
v našom regióne:
– Jeho Excelenciu, Mons. Aloj−

za Tkáča, arcibiskupa Rímsko−
katolíckeho biskupského úra−
du v Košiciach,

– Jeho Excelenciu, Mons. Edu−
arda Kojnoka, rožňavského sí−
delného biskupa,

– Jeho Excelenciu, Mons. Igora
Mišinu, biskupa Východného
dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania v Pre−
šove,

– Jeho preosvietenosť vladyku
Jána, biskupa michalovského,

– ThLic. Ľubomíra Petríka, kan−
celára Gréckokatolíckeho bis−
kupského úradu v Prešove,

– JUDr. Pavla Sitára, predsedu
Židovskej náboženskej obce
v Košiciach,

– generálneho vikára gréckoka−
tolíckeho apoštolského exar−
chátu v Košiciach, Mgr. Vla−
dimíra Tomku,

významných predstaviteľov štát−
nej správy a samosprávy, ktorí
svojou prítomnosťou vyjadrili zá−

– prof. PhDr. Františka Mihinu,
CSc., rektora Prešovskej uni−
verzity v Prešove,

– v zastúpení rektora privítala
pplk. doc. Ing. Jozefa Putteru,
CSc., prorektora Vojenskej aka−
démie v Liptovskom Mikuláši,

– prof. PhDr. Evu Tučnú, CSc.,
prorektorku Univerzity Kon−
štantína Filozofa v Nitre,

– prof. Ing. Karla Zalaia, CSc.,
prorektora Ekonomickej uni−
verzity v Bratislave,

– Mons. doc. PhDr. Ing. Antona
Konečného, PhD., rektora
Kňazského seminára v Koši−
ciach,

– prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.,
predsedu Rady vysokých škôl v
Bratislave a dekana Fakulty prí−
rodných vied Univerzity Kon−
štantína Filozofa v Nitre,

– doc. Ing. Štefana Čarnického,
CSc., dekana Podnikovohos−
podárskej fakulty v Košiciach
Ekonomickej univerzity v Bra−
tislave,

– doc. MUDr. Alojza Rakúsa,
dekana Fakulty zdravotníc−
kych špecializačných štúdií
Slovenskej zdravotníckej uni−
verzity v Bratislave,

– v zastúpení predsedu SAV pri−
vítala MVDr. Branislava Peťka,
CSc., člena P−SAV v Bratislave.

ujem o rozvoj univerzitného škol−
stva v našom regióne:
– RNDr. Rudolfa Bauera, pred−

sedu Košického samosprávne−
ho kraja,

– Ing. Jána Dolného, prednostu
Krajského úradu v Košiciach,

– Ing. Františka Kardoša, primá−
tora mesta Rožňava,

– JUDr. Jaroslava Hlinku, staros−
tu mestskej časti Košice – Juh,

– PhDr. Pavla Mutafova, staros−
tu mestskej časti Košice – Zá−
pad,

– JUDr. Andreju Takáčovú, sta−
rostku mestskej časti Košice –
Sever,

– Jána Kolesára, starostu obce
Kobeliarovo, rodiska Pavla Jo−
zefa Šafárika,

členov akademických senátov
UPJŠ a jej fakúlt, členov Správ−
nej rady UPJŠ, členov vedeckých
rád Univerzity a jej fakúlt.

Prof. RNDr. E. Čellárová,
CSc., privítala tiež predstaviteľov
vedeckých, kultúrnych, edukač−
ných, zdravotníckych, právnic−
kých, hospodárskych a finanč−
ných inštitúcií, s ktorými žije Uni−
verzita a jej fakulty v mnohostran−
ných formách spolupráce a vzá−
jomnej podpory a zástupcov elek−
tronických médií.



7UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

a suterénnych priestorov Parku
Angelinum a podkrovia budovy
na Mánesovej 23 a pokračovanie
v koncentrácii ústavov do celkov.
Taktiež sa predpokladá dobudo−
vanie infraštruktúry v oblasti prí−
strojového a materiálového vyba−
venia pre výučbové a vedecké
účely.

Prírodovedecká fakulta sa za−
pojí do projektov EÚ zameraných
na rekvalifikáciu pracovných síl,
zlepšujúc ich šancu zamestnať sa
v regióne, ako aj na ochranu ži−
votného prostredia v regióne.

Prírodovedecká fakulta bude
vyvíjať aj úsilie zamerané na zria−
denie cvičnej školy pre praktickú
výučbu učiteľských študijných
programov.

Právnická fakulta

Právnická fakulta bude pod−
statne viac spolupracovať s inými
právnickými fakultami, ale aj
s fakultami našej Univerzity, naj−
mä pokiaľ ide o zavádzanie no−
vých študijných predmetov, kto−
ré by vyjadrovali aj istú medziod−
borovosť vzdelávania, ako je na−
príklad výučba medicínskeho prá−
va, farmaceutického práva, vete−
rinárskeho práva, práva informač−
ných technológií, práva verejnej
správy a pod.

Medzi priority Právnickej fa−
kulty bude patriť aj užšie spoje−
nie teórie a praxe v právnickom
povolaní, a to najmä prostredníc−
tvom vytvárania právnych kliník
z občianskeho práva, medziná−
rodného práva, obchodného prá−
va, simulovaných súdnych spo−
rov, praktických cvičení na súde
zaradených do rozvrhu počas se−
mestra, atď. Právo musí byť vní−
mané v širšom praktickom uplat−
není, než sa to robí doteraz.

Právnická fakulta chce pod−
statne viac rozvíjať aj tretí stupeň
vysokoškolského vzdelávania.
Okrem ústavného práva a správ−
neho práva, ktoré sú akreditova−
né ako odbory doktorandského
štúdia, sú vytvorené reálne pod−
mienky aj pre akreditáciu ďalších
študijných predmetov vo vedných
odboroch, ako je občianske prá−
vo, trestné právo, teória štátu
a práva, obchodné právo, finanč−
né právo a daňové právo.

Vstupom Slovenskej republiky
do Európskej únie vzniká pre
Právnickú fakultu aj úloha veno−
vať oveľa väčšiu pozornosť právu
Európskej únie a približovaniu
slovenského práva s právom EÚ.
Za tým účelom sa javí aktuálnym

zriadiť na Právnickej fakulte Ústav
európskeho práva a zefektívnenie
spolupráce so zahraničnými práv−
nickými fakultami, osobitne v štá−
toch Vyšehradskej štvorky.

Fakulta verejnej správy

Fakulta verejnej správy pova−
žuje za svoj hlavný cieľ dobudo−
vanie infraštruktúry z hľadiska
zabezpečenia štúdia v odbore
verejná správa a jej ďalšieho roz−
voja. Prioritou je prechod na kre−
ditový systém štúdia a získanie
akreditácie pre všetky tri stupne
štúdia v odbore verejná správa.
Z dlhodobého hľadiska je nevy−
hnutné, aby štúdium v odbore
verejná správa zodpovedalo po−
žiadavkám Európskej asociácie
pre akreditáciu verejnej správy.
Fakulta sa bude pripravovať na to,
aby mohla v horizonte 5 rokov
akreditáciu EAPAA získať.

Strategický charakter má otáz−
ka rozšírenia záberu fakulty. Cie−
ľom je postupne získať akreditá−
ciu nových študijných programov
z odborov, ktoré sú blízke verej−
nej správe a jej zložkám, resp. kto−
ré tvoria interdisciplinárny základ
verejnej správy. Fakulta sa tým
môže účinne podieľať na rozvoji
UPJŠ v oblasti spoločenských
vied.

V oblasti zahraničných vzťa−
hov sa bude fakulta orientovať na
zapojenie do projektu Europizá−
cia akademických programov ve−
rejnej správy, na aktivity organi−
zácií, združujúcich školy verejnej
správy v EÚ (EPAN, NISPAcee)
a zapojenie do projektov EÚ.

Vedenie Univerzity musí stabi−
lizovať štruktúru Univerzity budo−
vaním ďalších fakúlt. Základom pre
vznik nových fakúlt sa stanú nové
akreditované študijné programy.
Víziou vedenia Univerzity je zria−
diť:

Spoločensko−vednú fakultu

Táto fakulta by dala našej Uni−
verzite nielen filozofický, a teda
aj duchovný rozmer, ale jedno−
značne by dopĺňala univerzálnosť
univerzitného vzdelávania. Pre
zriadenie tejto fakulty možno vy−
užiť viaceré súčasné personálne
zdroje Univerzity, ako sú naprí−
klad učitelia jazykov, filozofie,
psychológie, sociológie, telesnej
výchovy a pod. Pokiaľ ide o
priestorové podmienky, vedenie
musí vyvinúť maximálne úsilie pre
získanie komplexu malinovských
kasární;

Fakultu ošetrovateľstva,
sociálnej práce

a zdravotníckeho manažmentu

Táto fakulta by mala mať
v súčasných pomeroch, ktoré
ovplyvňuje vstup Slovenska do
Európskej únie, dostatok záujem−
cov o štúdium. Rovnako je to aj
s personálnym zabezpečením.
Vznikla by na báze dvoch existu−
júcich akreditovaných bakalár−
skych a magisterských študijných
programov:
1. ošetrovateľstvo,
2. informačné technológie pre

zdravotne a sociálne znevý−
hodnených.
Táto fakulta bude lokalizovaná

v Košiciach a v Rožňave v priesto−
roch existujúceho Detašovaného
pracoviska Prírodovedeckej fakul−
ty s výučbovými základňami pripra−
vovanej Univerzitnej nemocnice
v Košiciach. Aj tieto zámery vo
vzdelávaní poukazujú na nevy−
hnutnosť urýchlenej transformácie
fakultných nemocníc v Košiciach
na Univerzitnú nemocnicu.

Jednou zo základných priorít
Univerzity je postupná transfor−
mácia Univerzitnej knižnice na
modernú akademickú knižnicu
s dôrazom na prístup do elektro−
nických databáz a na zlepšenie
priestorových podmienok. Naďa−
lej sa predpokladá existencia fa−
kultných knižníc.

Univerzita podporí transformá−
ciu Botanickej záhrady, Edičného
strediska a garáží na univerzitné
pracoviská, ktoré by prinášali pre
Univerzitu aj finančný zisk.

3. Oblasť vysokoškolského
vzdelávania

Táto oblasť musí tvoriť cen−
trum pozornosti vedenia Univer−
zity. Univerzita chce študentom
poskytnúť vysokoškolské vzdelá−
vanie vo všetkých troch stupňoch
na kvalitatívne porovnateľnej
úrovni s poprednými univerzita−
mi vo vyspelej Európe a vo svete.
Pre študentov treba zabezpečovať
kvalitných, korektných a študijné−
mu odboru oddaných profesorov,
docentov a ostatných vysokoškol−
ských učiteľov.

Vedenie Univerzity bude vy−
tvárať podmienky pre rozširovanie
prístupu k vysokoškolskému vzde−
lávaniu s cieľom umožniť zvyšo−
vanie počtu študentov. Univerzi−
ta bude sústavne dbať o to, aby sa
kreditový systém štúdia stal ima−
nentnou súčasťou vysokoškolské−
ho vzdelávania na Univerzite.

vom „guľový blesk”. Vznikla ešte
komplikovanejšia situácia. Univer−
zita veľmi intenzívne vstúpi do rie−
šenia tohoto problému a preberie
na seba iniciatívu na zlepšenie sú−
časného stavu a prípravu a reali−
záciu transformácie.

Univerzita vytvorí podmienky
pre uskutočňovanie špecializač−
ného štúdia v medicíne v zmysle
pripravovanej novely zákona
o vysokých školách.

Lekárska fakulta v spolupráci
s Prírodovedeckou fakultou sa
aktívne zapojí do prípravy projek−
tu zriadenia Fakulty ošetrovateľ−
stva, sociálnej práce a zdravotníc−
keho manažmentu. Vedenie Le−
kárskej fakulty vychádza z toho,
že zriadenie fakulty nie je krátko−
dobá záležitosť, a preto privíta
možnosť rozšíriť výučbu ošetrova−
teľstva aj mimo Košíc, napríklad
do priestorov Detašovaného pra−
coviska Prírodovedeckej fakulty
v Rožňave.

Prioritou Lekárskej fakulty je
aj zriadenie morfologického pra−
coviska na Šrobárovej 2, čím sa
vytvoria podmienky pre organizo−
vanie demonštračných a disekč−
ných kurzov chirurgických dis−
ciplín. Tieto kurzy by mali byť
v budúcnosti zdrojom mimoroz−
počtových prostriedkov.

Prírodovedecká fakulta

Prioritou Prírodovedeckej fa−
kulty je dobudovanie spektra prí−
rodovedných disciplín akreditá−
ciou jednoodborového štúdia
geografie a akreditácia nových
študijných programov s akcentom
na doktorandské štúdium. Odbo−
ry doktorandského štúdia chce
Prírodovedecká fakulta akredito−
vať podľa možnosti na univerzit−
nej úrovni.

V spolupráci s Lekárskou fakul−
tou a Fakultou verejnej správy sa
Prírodovedecká fakulta aktívne
zapojí do prípravy nových študij−
ných programov (s dôrazom na
bakalárske štúdium) realizovaných
vo Vzdelávacom centre UPJŠ so
sídlom v Rožňave, ktoré by malo
vzniknúť transformáciou súčasné−
ho Detašovaného pracoviska Prí−
rodovedeckej fakulty v Rožňave.
Na báze realizovaných programov
fakulta v budúcnosti podporí pro−
jekt vzniku novej fakulty so zame−
raním na ošetrovateľstvo, sociálnu
prácu a manažment.

Jednou z priorít Prírodovedec−
kej fakulty je riešenie jej priesto−
rových problémov. Predpokladá
to rekonštrukciu podkrovných
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Osobitnú pozornosť treba veno−
vať vytvoreniu podmienok pre efek−
tívnejšiu a širšiu mobilitu študentov,
nielen v rámci fakúlt Univerzity, ale
i v rámci slovenských a európskych
vysokých škôl. V tomto smere by
malo pomôcť zriadenie Fondu pre
mobilitu študentov a učiteľov ako
podporného a motivačného nástro−
ja smerujúceho k rozširovaniu za−
hraničných vzťahov Univerzity
v oblasti študijných programov
uskutočňovaných na Univerzite
a vedeckých, výskumných, alebo
ďalších tvorivých činností v rámci
schválených projektov a programov
na Univerzite.

Primeranú pozornosť zamýšľa
vedenie Univerzity venovať zabez−
pečeniu prístupu študentov k Intra−
netu a Internetu a zlepšeniu ubyto−
vacích možností študentov, ich stra−
vovacích podmienok i možností
športových aktivít pre študentov.

Univerzita chce prijať opatre−
nia, aby každý študent mal k dis−
pozícii študentský preukaz, ktorý
bude plniť funkciu identifikačnej
karty oprávňujúcej študenta pre
vstup do priestorov Univerzity, ale
bude aj jeho ubytovacím, stravova−
cím a knižničným preukazom
i podkladom pre prípadné poskyto−
vanie zliav na mestskú verejnú,
autobusovú a železničnú dopravu.

V rámci ďalšieho vzdelávania je
zámerom Univerzity poskytovať
špecializačné štúdium v medicíne,
realizovať rigorózne konanie, kva−
lifikačné skúšky, rozširujúce a do−
plňujúce štúdium a ďalšie školenia
a kurzy. Pre špecializačné štúdium
v medicíne je potrebná Univerzit−
ná nemocnica.

4. Akreditácia študijných
programov

Okrem bakalárskeho štúdia
v siedmich odboroch (Právnická fa−
kulta a Fakulta verejnej správy ba−
kalárske štúdium zatiaľ nemajú),
magisterského štúdia v jedenástich
odboroch a doktorského štúdia na
Lekárskej fakulte v dvoch odbo−
roch, je to aj oblasť doktorandské−
ho štúdia. Univerzita má akredito−
vaných dvadsaťpäť odborov dokto−
randského štúdia, ktoré garantujú
profesori, resp. doktori vied. Na Le−
kárskej fakulte je to deväť odborov,
na Prírodovedeckej fakulte štrnásť
odborov a na Právnickej fakulte dva
odbory. Získanie akademického ti−
tulu „philosophiae doctor“ by malo
byť zárukou, že naša Univerzita je
schopná konkurovať v oblasti vedy
a výskumu iným vysokoškolským
ustanovizniam. V tomto smere chce

vedenie Univerzity zladiť štúdium
so štátmi Európskej únie prostred−
níctvom účasti na programoch
Socrates/Erasmus, CEEPUS, Leonar−
do a pod. Cieľom Univerzity je, aby
doktorandi mohli časť doktorand−
ského štúdia absolvovať na aktívne
kooperujúcich univerzitách v za−
hraničí.

Zámerom vedenia Univerzity je
postupne akreditovať nové študijné
programy aj medziodborového
charakteru, ktoré reagujú na požia−
davky spoločenskej praxe.

5. Oblasť vedy, výskumu
a spolupráce s praxou
Univerzity sú najvyššie vzdelá−

vacie inštitúcie, poskytujúce vzde−
lávanie na základe tvorivého vedec−
kého bádania. Hlavným cieľom
v oblasti vedeckého výskumu je pri−
spôsobiť Univerzitu v oblasti vedec−
kého výskumu požiadavkám vnú−
torného a medzinárodného prostre−
dia. Pri komplexnej akreditácii čin−
nosti Univerzity vedenie vyvinie
maximálne úsilie, aby Univerzita
bola zaradená medzi výskumné
univerzity.

Univerzita chce v oblasti vedy
a výskumu:
• zvýšiť kvalitu a efektívnosť,
• podporovať interdisciplinaritu

a integráciu výskumu na Uni−
verzite aj formou vytvorenia
centier excelentnosti,

• podporovať mladých vedec−
kých pracovníkov,

• vytvárať podmienky pre vznik
nových odborov doktorandské−
ho štúdia,

• motivovať riešiteľov grantových
projektov,

• založiť Klub profesorov a za−
viesť profesorské prednášky na
Univerzite,

• postupne zjednocovať kritériá
pre inauguračné konanie a ob−
sadzovanie funkčných miest
profesorov,

• dôkladne pripraviť Univerzitu
na akreditáciu.
Univerzita má v porovnaní

s minulosťou menej efektívnu spo−
luprácu s praxou. V tomto smere
mieni vedenie:
• vytvoriť a rozvíjať partnerstvo so

štátnymi, verejnými a podnika−
teľskými subjektmi so zamera−
ním na aktualizáciu obsahu vý−
učby, podporu spoločného roz−
voja základného a aplikované−
ho výskumu s nadväzným za−
bezpečením transferu poznat−
kov a technológií;

• rozšíriť ponuku programov ďal−
šieho vzdelávania pre absolven−

tov stredných a vysokých škôl,
odborníkov z praxe a iných zá−
ujemcov a vytvoriť tak pod−
mienky pre ich celoživotné
vzdelávanie. V tomto smere
vedenie Univerzity plánuje
zriadiť Centrum celoživotného
(ďalšieho) vzdelávania s celou−
niverzitnou pôsobnosťou k rea−
lizácii uvedených aktivít;

• zabezpečiť, aby sa poskytova−
nie ďalších služieb verejnosti
(sociálnych, kultúrnych, zdra−
votných, športových, atď.) stalo
integrálnou zložkou poslania
našej vysokoškolskej inštitúcie;

• zabezpečiť aktívnu účasť Uni−
verzity na programoch EÚ
v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy, vedy a výskumu, ako
je napríklad Leonardo da Vinci
II, 6. rámcový program pre vedu
a výskum a pod.

6. Financovanie potrieb
Univerzity

V porovnaní s predchádzajúcim
obdobím došlo k čiastočnému zlep−
šeniu finančného zabezpečenia vy−
sokoškolských učiteľov, aj keď sčas−
ti na úkor osobného hodnotenia.
Tým sa stratil významný motivač−
ný faktor pre dosahovanie vynika−
júcich výsledkov vo vzdelávaní
a vede, a to predovšetkým v kate−
góriách „profesor“ a „docent“. Od
1. augusta sa zvýšili aj platy neuči−
teľských zamestnancov, a to o 8 %.
Čoho sa však nedostáva v potreb−
nom množstve, to sú prostriedky na
bežnú a kapitálovú činnosť Univer−
zity. V minulom roku okrem zme−
ny organizačno−právnej formy Uni−
verzity na „verejnú vysokú školu“,
zákon o vysokých školách súčasne
zaviedol viaczdrojové financovanie
verejných vysokých škôl.

Základným finančným zdrojom
financovania potrieb Univerzity sa
stala dotácia zo štátneho rozpočtu,
poskytovaná na základe zmluvy
medzi Ministerstvom financií SR
a našou Univerzitou. Jej účelom je
financovanie realizácie akreditova−
ných študijných programov, vý−
skumná a vývojová činnosť, rozvoj
vysokej školy a sociálna podpora
študentov. Vzhľadom na to, že ob−
jem dotácie závisí od počtu študen−
tov, počtu absolventov, ekonomic−
kej náročnosti uskutočňovaných
študijných programov, od začlene−
nia vysokej školy, je výhodné prijí−
mať väčší počet študentov.

To, že sa zaviedol systém
viaczdrojového financovania zna−
mená, že štátna dotácia nepokrýva
všetky aktivity Univerzity, ktorá si

musí získať istú časť prostriedkov na
svoju činnosť z mimorozpočtových
zdrojov. Viaceré zdroje stanovené
zákonom o vysokých školách sú
však nereálne. Vedenie Univerzity
musí využívať najmä možnosti, kto−
ré ponúkajú grantové agentúry,
podnikateľská činnosť a sponzoring.

Vedenie Univerzity plánuje vy−
pracovať kritériá na prerozdeľova−
nie zisku z podnikateľskej činnosti
subjektov Univerzity tak, aby boli
transparentné a stimulujúce. To isté
sa týka vypracovania kritérií pre
tvorbu a čerpanie finančných fon−
dov verejnej vysokej školy.

7. Starostlivosť o majetok
Univerzity

Univerzitu tvorí komplex bu−
dov s rôznym dátumom postave−
nia. Viaceré z nich sú staršie, majú
aj viac ako sto rokov, preto ich
treba renovovať.

Vedenie v tejto oblasti stanoví
priority, podľa ktorých sa bude po−
stupovať pri ďalšej rekonštrukcii
a renovácii jej budov a priestorov.

Do rámca opatrení súvisiacich
so starostlivosťou o majetok Uni−
verzity patrí aj vypracovanie pas−
portizácie majetku, ktorý by za−
chytával nielen aktuálny stav ma−
jetku Univerzity, ale aj ďalšie úda−
je a ukazovatele, ako napríklad
prehľad o pohľadávkach a záväz−
koch, o zásobách, o čerpaní
prostriedkov na energie, atď.

8. Oblasť riadiacej
a personálnej práce

Predchádzajúce vedenie Uni−
verzity do značnej miery nedoce−
nilo význam riadiacej a personál−
nej práce pre plnenie svojich
úloh. Toto sa pre nové funkčné
obdobie musí zmeniť. Predo−
všetkým vedenie Univerzity chce
vykonať personálny audit a vypí−
sať výberové konanie na všetkých
vedúcich zamestnancov Rektorá−
tu Univerzity a univerzitných pra−
covísk a následne aj na fakultách
Univerzity.

V súlade so zákonom o vyso−
kých školách chce vedenie Uni−
verzity centralizovať viaceré, naj−
mä riadiace, ekonomické a roz−
hodovacie činnosti na Univerzi−
te. Predpokladom pre túto centra−
lizáciu je zavedenie jednotného
Akademického informačného sys−
tému do všetkých oblastí činnosti
Univerzity.

Košice dňa 6. septembra 2003
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

rektor



9UNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITASUNIVERSITAS Šafarikiana

Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.,

PREDSTAVUJEME NOVÝCH PROREKTOROV

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na svojom
zasadnutí dňa 4. septembra 2003 schválil na základe návrhu rek−
tora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc., do funkcie:
• prorektora pre vedeckú činnosť a informačné technológie pána

prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc., a do funkcie
• prorektorky pre vysokoškolské vzdelávanie pani prof. MUDr.

Máriu Frankovičovú, PhD.
Rektor UPJŠ vymenoval prof. A. Fehera a prof. M. Frankovičo−

vú do funkcií prorektorov s účinnosťou od 5. septembra 2003 na
štvorročné funkčné obdobie. Pána prof. A. Fehera súčasne usta−
novil za svojho I. štatutárneho zástupcu. Z pracovného životopisu
oboch prorektorov vyberáme:

má 54 rokov. Je vysokoškolským
profesorom na Prírodovedeckej
fakulte. V období rokov 1997 až
2003 bol dekanom Prírodovedec−
kej fakulty UPJŠ. Absolvoval celý
rad zahraničných pracovných po−
bytov. K najzaujímavejším patril
trojmesačný pracovný pobyt na
Fyzikálnotechnickom ústave níz−
kych teplôt Akadémie vied Ukra−
jiny v Charkove (január – apríl
1979), pôsobenia vo funkcii hos−
ťujúceho profesora na Katedre fy−
ziky National Tsing Hua Univer−
sity, Hsinchu, Taiwan (február –
máj 1995, február – apríl 1997)
a hosťujúceho profesora na Uni−
verzite J. Foriera a CRTBT CNRS,
Grenoble, Francúzsko (október –
december 2001). Bol aj hosťujú−
cim vedeckým pracovníkom na
Ústave fyzikálnych problémov
Akadémie vied Ruska, Moskva
(október – december 1998, ma−
rec – apríl 1998). V zahraničí ab−
solvoval okrem toho viac než 30
krátkodobých pracovných poby−
tov na európskych a amerických
univerzitách.

Pokiaľ ide o jeho odborné za−
meranie, vo svojej vedeckej čin−
nosti sa orientuje na fyziku níz−
kych a veľmi nízkych teplôt.
Publikoval v spoluautorstve 140
vedeckých prác v karentových
časopisoch, mal viac ako 150
príspevkov na domácich a za−
hraničných konferenciách a za−
znamenal 130 SCI citácií na svo−
je práce. Je garantom bakalár−
skeho a magisterského jednood−
borového štúdia odboru fyzika
a garantom doktorandského štú−
dia odboru fyzika kondenzova−
ných látok a akustika.

Prof. A. Feher je, resp. bol
členom viacerých vedeckých or−
gánov a inštitúcií. Napríklad bol
členom komisie C5 International

Union of Pure and Applied Phy−
sics (1993 – 1999), členom ko−
misie A1 International Institute
of Refrigeration (1995 – 1999),
členom Vedeckej rady Astrono−
mického ústavu SAV, Stará Les−
ná (1999 – 2001), členom Kolé−
gia SAV pre matematiku a fyzi−
ku (1997 – 2002) a pod. Je vice−
prezidentom Komisie A1 Inter−
national Institute of Refrigeration
(od roku 1999), členom Vedec−
kej rady Ústavu experimentálnej
fyziky SAV, Košice (od roku
1997), členom Vedeckej rady
Ústavu materiálového výskumu
SAV, Košice (od roku 1997), čle−
nom Vedeckej rady SAV, Brati−
slava (od roku 2002), členom
Rady štátneho programu pre
prierezový štátny program „Roz−
voj progresívnych technológií
pre výkonnú ekonomiku“ (od
roku 2002), členom atestačnej
komisie Ústavu experimentálnej
fyziky SAV, Košice (od roku
1996), členom atestačnej komi−
sie Ústavu materiálového výsku−
mu SAV, Košice (od roku 1996),
členom Edičnej rady Acta Phy−
sica Slovaca (od roku 2000), čle−
nom komisie pre obhajoby dok−
torských dizertačných prác v od−
bore fyzika kondenzovaných lá−
tok a akustika (od roku 2000).

Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.,

má 52 rokov. Je vysokoškolskou
profesorkou na Lekárskej fakulte
UPJŠ v Košiciach a je zamestnaná
na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ
v Košiciach. Od 1. januára 1998 je
aj krajskou odborníčkou pre ciev−
nu chirurgiu. Absolvovala celý rad
zahraničných pracovných pobytov,
napríklad trojmesačný študijný po−
byt vo VNCCH Moskva (1982), týž−
denný pobyt vo Felix Platter Spital,
Kanntonspital, Basel, Švajčiarsko –
všeobecná a cievna chirurgia
(1982), trojmesačný pobyt vo
VNCCH Moskva, Rusko – mikrochi−
rurgia, transplantológia (1985), 6−
týždňový pobyt na IKEM, Praha –
transplantológia (1989), ročný po−
byt Mc Master University, Hamil−
ton, Kanada – mikrochirurgia, ciev−
na a všeobecná chirurgia (1989 –
1990), trojdňový pobyt Rothchild
hospital, Paríž – cievna chirurgia
(1994), mesačný pobyt v AKH ne−
mocnica, Viedeň, Rakúsko – ciev−
na chirurgia, transplantológia
(1996), týždňový pobyt v Mayo cli−
nic, USA – cievna chirurgia (2000),
týždňový pobyt v Breste, Francúz−
sko – cievna a všeobecná chirurgia
(2001), trojdňový pobyt v Nemoc−
nici sv. Anny, Brno, ČR – cievna
a všeobecná chirurgia (2003), atď.

Čo sa týka jej odborného zame−
rania, pôsobí 28 rokov v oblasti chi−
rurgie. V tomto smere vykazuje 17
zavedení moderných diagnostic−
kých a nových liečebných postu−

pov. Je prednášateľkou postgraduál−
neho vzdelávania v Košiciach a od
septembra 2000 aj na Mc Master
University, Hamilton, Ontario, Ka−
nada v rámci programu Continuing
medical education – pre lekárov
špecialistov aj rezidentov. Je autor−
kou 1 monografie, 96 vedeckých
štúdií v domácich i zahraničných
časopisoch, vykonala 88 prednášok
na medzinárodných konferenciách
a kongresoch a má 13 pozvaných
referátov v zahraničí.

Prof. M. Frankovičová je člen−
kou Slovenskej chirurgickej spoloč−
nosti – sekcia všeobecnej chirurgie
a sekcia pre transplantológiu, Slo−
venskej spoločnosti cievnych chi−
rurgov, kde je aj vedeckou sekre−
tárkou, Svetovej organizácie chirur−
gov SIC/ISSC ako národný delegát
SR, členkou Mikrochirurgickej spo−
ločnosti Ruskej republiky a Sloven−
skej angiologickej spoločnosti.

V nadväznosti na článok 18 ods.
2 písm. c) Štatútu UPJŠ, menoval rek−
tor prof. JUDr. Vladimír Babčák,
CSc., dňa 14. 10. 2003 komisiu pre
informatizáciu UPJŠ v zložení:
predseda:
prof. RNDr. Alexander Feher,
DrSc.,
prorektor pre VČ a IT;
členovia:
Ing. Milan Babej,
CI a KT UPJŠ;
Mgr. Peter Hámorský,
CAI PF UPJŠ;
PhDr. Darina Kožuchová,
UK UPJŠ;
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.,
ÚEM LF UPJŠ;
Ing. Katarína Olahová,
FVS UPJŠ;

Menovanie komisie pre informatizáciu UPJŠ

RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.,
ÚMV PF UPJŠ;
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.,
ÚMV PF UPJŠ;
JUDr. Vladimír Vrana, PhD.,
KDŠaP PrávF UPJŠ.

Komisia pre informatizáciu je
poradný orgán rektora UPJŠ pri−
pravujúci kvalifikované odborné
stanoviská k rozvojovým progra−
mom v oblasti informatizácie
a k širokej škále konkrétnych úloh
súvisiacich s využívaním moder−
ných informačných technológií vo
všetkých oblastiach činnosti UPJŠ.
Stanoviská pripravuje na podnet
rektora alebo z vlastnej iniciatívy.
Členstvo v komisii je čestné. Čin−
nosť komisie riadi jej predseda.

(www.upjs.sk)
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Zľava: prof. RNDr. A. Feher, CSc., prof. RNDr. E. Čellárová, CSc.,
prof. JUDr. V. Babčák, CSc., prof. MUDr. M. Frankovičová, PhD., prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc.

Aktuality z činnosti rektora

Aktuality z činnosti rektora, prorektorov a zástupcov
poverených riadením jednotlivých agiend UPJŠ

• odovzdanie Zlatej medaily
UPJŠ v Košiciach p. prof.
RNDr. Jakubíkovi, DrSc., dňa
9. októbra 2003;

• stretnutie s predsedom vlády SR
p. Ing. Mikulášom Dzurindom,
CSc., dňa 13. októbra 2003;

• vypracovanie pracovného ná−
vrhu Programového vyhlásenia
vedenia UPJŠ v Košiciach na
obdobie rokov 2003 až 2007;

• rokovania týkajúce sa členstva
vo Vedeckej rade UPJŠ v Ko−
šiciach, vrátane spracovania
podkladových materiálov;

• vypracovanie Rokovacieho
poriadku Vedeckej rady UPJŠ
v Košiciach;

• vypracovanie Časového a ob−
sahového plánu zasadnutí Ve−
deckej rady UPJŠ v Košiciach
na akademický rok 2003/2004;

• vypracovanie Časového a ob−
sahového plánu rokovaní ko−
légia rektora na akademický
rok 2003/2004;

• vypracovanie Časového a ob−
sahového plánu zasadnutí ve−
denia UPJŠ na akademický rok
2003/2004;

• vypracovanie návrhu Akredi−
tačného poriadku UPJŠ v Ko−
šiciach;

• vypracovanie návrhu Fondu
pre mobilitu študentov a uči−
teľov UPJŠ v Košiciach;

• vypracovanie návrhu Poriad−
ku pre hodnotenie výučby štu−
dentmi UPJŠ;

• vypracovanie návrhu Pravidiel
pre udeľovanie čestného titu−
lu „Doctor honoris causa“;

• vypracovanie návrhu Pravidiel
pre udeľovanie medailí;

• účasť na zasadnutí Slovenskej
rektorskej konferencie v Brati−
slave v dňoch 1. a 2. 10. 2003;

• príprava obsahového a časo−
vého rozvrhu pracovného
stretnutia s vedením UK v Bra−
tislave, ktoré sa uskutoční v
dňoch 4. a 5. decembra 2003
v Danišovciach;

• vydanie rozhodnutí rektora č.
14 až 20 a príkazov rektora č.
8 a 9;

• stretnutie s Galit Ronen, za−
mestnankyňou Izraelského
veľvyslanectva pre Slovensko
dňa 19. augusta 2003 na Rek−
toráte Technickej univerzity
v Košiciach;

• vypracovanie slávnostného
prejavu rektora a účasť na
oslavách 30. výročia vzniku
Právnickej fakulty dňa 16. sep−
tembra 2003;

• pracovná návšteva Detašova−
ného pracoviska Prírodove−
deckej fakulty v Rožňave dňa
21. augusta 2003 spolu s de−
kanom Prírodovedeckej fakul−
ty UPJŠ p. doc. RNDr. Pavlom
Sovákom, CSc.;

• stretnutie s RNDr. Rudolfom
Bauerom, predsedom Košic−
kého samosprávneho kraja
dňa 27. augusta 2003 vo veci
pomoci pri ubytovaní študen−
tov UPJŠ;

• pracovná porada členov vede−
nia v Danišovciach dňa 5. až
7. septembra 2003;

• účasť na zasadnutí Správnej
rady UPJŠ dňa 10. septembra
2003;

• stretnutie so študentmi – člen−
mi Akademického senátu
UPJŠ v Košiciach dňa 18. sep−
tembra 2003;

• príprava slávnostnej inaugurá−
cie rektora UPJŠ, vrátane vy−
pracovania slávnostného inau−
guračného prejavu rektora dňa
29. septembra 2003;

• príprava rokovaní kolégia rek−
tora UPJŠ (dňa 8. septembra
2003, dňa 22. septembra
2003, dňa 6. októbra 2003,
dňa 20. októbra 2003);

• príprava zasadnutí vedenia
UPJŠ (každý týždeň v ponde−
lok, v čase, keď sa nekoná ro−
kovanie kolégia rektora);

• účasť na slávnostných udalos−
tiach slovenských univerzít
(50. výročie vzniku Žilinskej
univerzity v Žiline, inaugurá−
cia rektora Prešovskej univer−
zity v Prešove, inaugurácia
rektora Technickej univerzity
v Košiciach a pod.).

Aktuality z činnosti jednotlivých úsekov riadenia
prorektorov UPJŠ

Oblasť vedeckej činnosti
a informačných technológií:

• spoluúčasť na príprave Progra−
mového vyhlásenia vedenia
UPJŠ v Košiciach na obdobie
rokov 2003 až 2007;

• príprava materiálov pre Vedec−
kú radu univerzity, ktorá sa
uskutočnila 31. 10. 2003. Na
VR UPJŠ boli pripravené nasle−
dovné materiály, ktoré predkla−
dal prorektor pre VČ a IT:
– Pravidlá pre udeľovanie

Zlatej medaily UPJŠ a
Striebornej medaily UPJŠ;

– Pravidlá pre udeľovanie
čestného titulu „doctor
honoris causa“;

– Poriadok akreditácie štu−
dijných programov na
UPJŠ;

• návrh zloženia novej Atestač−
nej komisie UPJŠ a vypraco−
vanie jej Rokovacieho poriad−
ku;

• na základe analýzy súčasné−
ho stavu softvérového vybave−
nia bolo rozhodnuté o zaob−
staraní komplexného infor−
mačného systému pre spraco−
vanie personalistiky, miezd a
riadenia ľudských zdrojov
„HUMAN“ od firmy HOUR.
Implementácia tohto softvéro−
vého produktu na UPJŠ bude
realizovaná do 31. decembra
2003. Bola vymenovaná ko−
misia, ktorá pripraví analýzu
súčasného stavu a potrieb Uni−
verzity v oblasti ekonomické−
ho softvéru. Je predpoklad, že

v budúcom roku bude vypísa−
né verejné obstarávanie eko−
nomického softvéru;

• spracovanie projektu „Imple−
mentácia integrovaného aka−
demického informačného sys−
tému na UPJŠ“;

• spracovanie projektu „Identi−
fikačný preukaz študenta a za−
mestnanca UPJŠ“, ktoré boli
predložené na rokovanie ko−
légia rektora;

• príprava projektu „e−Internát“,
v ktorom sa predpokladá, že
každý študent bývajúci v in−
ternáte bude mať prístup k in−
ternetovej sieti;

• vymenovanie komisie pre in−
formatizáciu UPJŠ, ktorá bude
pripravovať kvalifikované od−
borné stanoviská k rozvojo−
vým programom v oblasti in−
formatizácie a ku konkrétnym
úlohám súvisiacim s využitím
moderných informačných
technológií vo všetkých oblas−
tiach činnosti UPJŠ;

• pracovné stretnutie s prode−
kanmi pre vedeckovýskumnú
činnosť a informačné techno−
lógie dňa 16. 10. 2003, na kto−
rom boli prediskutované otáz−
ky súvisiace s implementáciou
integrovaného akademického
informačného systému na
UPJŠ a identifikačným preuka−
zom študenta a zamestnanca
UPJŠ, pozornosť sa venovala
aj hodnoteniu úrovne vedec−
kovýskumných aktivít pre
komplexnú akreditačnú čin−
nosť UPJŠ.
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Oblasť vysokoškolského
vzdelávania:

• spoluúčasť na príprave Progra−
mového vyhlásenia vedenia
UPJŠ v Košiciach na obdobie
rokov 2003 až 2007;

• spracovanie správy o prijíma−
com konaní na akademický
rok 2003/2004;

• spracovanie správy o formách
štúdia na UPJŠ a o implemen−
tácii kreditového štúdia na
UPJŠ;

• spracovanie správy o ponuke
študijných programov UPJŠ
pre akademický rok 2004/
2005.

Oblasť rozvoja a ekonomiky:

• spoluúčasť na príprave Progra−
mového vyhlásenia vedenia
UPJŠ v Košiciach na obdobie
rokov 2003 až 2007;

• vypracovanie ideového návr−
hu UPJŠ na riešenie premeny
dnešnej Fakultnej nemocnice
na Univerzitnú nemocnicu;

• príprava a organizačné zabez−
pečenie Akademických dní
UPJŠ.

Oblasť zahraničných
vzťahov:

• rozširovanie možností pre na−
šich študentov a učiteľov v
rámci programu európskej
spolupráce vo vysokoškol−
skom vzdelávaní SOCRATES/
ERASMUS;

• príprava projektu z oblasti
univerzitného manažmentu v
rámci centralizovaných aktivít

programu SOCRATES, ktorý
bol zaslaný do Bruselu. Ide o
„Quality Culture Project“, kto−
rého cieľom je v spolupráci s
ďalšími európskymi univerzi−
tami prispieť k skvalitneniu a
profesionalizácii univerzitné−
ho manažmentu;

• príprava členstva Univerzity v
Európskej asociácii univerzít,
kde sa dosiaľ naša Univerzita
o členstvo neuchádzala. V
tomto kontexte bola priprave−
ná prihláška našej Univerzity
do EUA za plnoprávneho in−
dividuálneho člena tejto aso−
ciácie s odporúčaním Sloven−
skej rektorskej konferencie (zo
slovenských univerzít sú člen−
mi EUA Univerzita Komenské−
ho v Bratislave, Ekonomická
univerzita v Bratislave, Slo−
venská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Kon−
štantína Filozofa v Nitre, Žilin−
ská univerzita a Technická
univerzita v Košiciach);

• spracovanie žiadosti Univerzi−
ty o zapojenie sa do Európskej
tematickej siete University and
Society Cooperation in Euro−
pe (USCO−Europe), ktorú ko−
ordinuje Univerzita v Salzbur−
gu, a ktorá je zameraná na
spoluprácu univerzít a neuni−
verzitných inštitúcií v oblasti
skvalitnenia manažmentu štu−
dijných programov;

• k 15. okt. bola do Národnej
kancelárie programu SOCRA−
TES/ERASMUS zaslaná záve−
rečná správa o študentských a
učiteľských mobilitách za aka−
demický rok 2002/2003, z
ktorej sa dozvedáme, že na

niektorej z univerzít Európskej
únie študovalo spolu 52 na−
šich študentov a prednáškový
pobyt absolvovalo 13 učite−
ľov. Potešiteľné je, že sa začí−
najú prejavovať náznaky re−
ciprocity, u nás študovali 4
študenti z krajín EÚ a predná−
šali 2 učitelia;

• k 1. nov. bola zaslaná do Bru−
selu záverečná správa o de−
centralizovaných aktivitách
programu SOCRATES/ERAS−
MUS a čerpaní finančných
prostriedkov v akademickom
roku 2002/2003 (Institutional
Contract Final Report 2002/
2003);

• vedenie Univerzity akcepto−
valo návrh na zvýšenie gran−
tu na mobility študentov
v rámci decentralizovaných
aktivít programu SOCRATES/
ERASMUS presunom 20 %
z grantu na učiteľské mobility
a 20 % z grantu na organizo−
vanie mobility, čo umožňujú
pravidlá pre prerozdelenie
celkového grantu, čím sa
prostriedky na študentské mo−
bility zvýšili o 3 200 eur pre
akademický rok 2003/2004.
Tento krok ocenila aj Národ−
ná kancelária tohto programu;

• pracovná porada s prodekan−
mi pre zahraničné vzťahy dňa
16. októbra 2003, na ktorej sa
dohodlo, že sa pre každý štu−
dijný odbor na Univerzite za−
vedie inštitút „koordinátora
študentskej mobility“, ktorý
zodpovedá za akademickú
časť študentskej mobility. Ad−
ministratívna časť bude v kom−
petencii referátu zahraničných

vzťahov Univerzity. Zo záve−
rov porady vyplynulo, že do
konca kalendárneho roka
budú kompletne spracované
informačné balíky (ECTS Infor−
mation Packages) a po jednot−
nej úprave všeobecnej časti
zverejnené na www stránke
Univerzity;

• príprava návrhu na zriadenie
Centra pre vzdelávanie a vý−
skum spoločenských aspektov
zdravia (KISH – Košice Insti−
tute for Society and Health),
ktorý vznikol z iniciatívy Ústa−
vu humanitných vied Prírodo−
vedeckej fakulty v spolupráci
s Lekárskou fakultou a Fakul−
tou verejnej správy, ale predo−
všetkým na základe plodnej
spolupráce s Univerzitou
v Groningene v Holandsku;

• v rámci prezentácie Univerzi−
ty na www bola vybraná na
základe prieskumu trhu firma
Singularity, ktorá v súčasnosti
pracuje na grafickom návrhu
a spolu s Univerzitou na ná−
vrhu štruktúry www stránky
Univerzity a fakúlt v jednot−
nom prezentačnom štýle;

• príprava aktualizácie propa−
gačného materiálu o UPJŠ
v jazyku anglickom;

• podpísanie dohody o vzájom−
nej spolupráci medzi UPJŠ
a Univerzitou v Rzeszowe;

• podpísanie dohody o vzájom−
nej spolupráci medzi UPJŠ
a Užhorodskou národnou uni−
verzitou;

• príprava predĺženia platnosti
ďalších dohôd o spolupráci.

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

Dňa 24. septembra 2003 od
nás odišiel, po boji so záker−
nou chorobou, vo veku nedo−
žitých 64 rokov, prof. RNDr.
Milan Dzurilla, CSc. Hlboký
smútok zavládol v srdciach
jeho žiakov, kolegov a nespo−
četných priateľov na Slovensku
aj v Čechách. Chemická obec
stratila popredného odborníka
a vynikajúceho učiteľa, ktorý
počas svojho 40−ročného pô−
sobenia na Katedre organickej
chémie Prírodovedeckej fakul−
ty Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika v Košiciach prispel vr−
chovatou mierou k rozvoju or−

Pamiatke profesora Milana Dzurillu

ganickej chémie na Slovensku.
Profesor Dzurilla sa s láskou ve−
noval pedagogickej práci ako
školiteľ doktorandov a vedúci
diplomových prác a v rámci svo−
jich prednášok a seminárov vie−
dol počas pôsobenia na Prírodo−
vedeckej fakulte Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach
stovky študentov k poznaniu ché−
mie. Vo svojej vedeckej práci sa
zaoberal štúdiom syntézy a vlast−
ností izotiokyanátov a heterocyk−
lických zlúčenín. Dosiahnuté vý−
sledky publikoval vo vyše šestde−
siatich pôvodných vedeckých
prácach, doma aj v zahraničí a

referoval o nich spolu so svojimi
študentmi na početných vedec−
kých podujatiach.

Odišiel vynikajúci priateľ,
ktorého sme si všetci vážili ako
človeka nezištného a čestného,
vždy ochotného pomôcť iným, a
to aj vtedy, keď sám musel pre−
konávať prekážky, ktoré mu ži−
vot postavil do cesty.

Žil so cťou a so cťou aj odišiel.

Česť jeho pamiatke.

doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.
Ústav chemických vied PF UPJŠ
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Vážená Vedecká rada,
vážené dámy, vážení páni!

Otváram slávnostné zasadnu−
tie Vedeckej rady pri príležitosti
30. výročia založenia Právnickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Dear Scientific Council
members, ladies and

gentlemens!

Its a great pleasure for me to
open the Scientific Council Cere−
monial Meeting commemorated

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach dňa 16. septembra 2003

30 rokov Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1973 – 2003

Vedenie Právnickej fakulty UPJŠ počas slávnostného otvorenia zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ: dekanka fakulty
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., a prodekan pre zahraničné styky JUDr. Vladimír
Vrana, PhD. (v popredí), za nimi: prodekan pre vzdelávaciu činnosť JUDr. Imrich Kanárik, CSc., prodekanka pre vedeckovýskumnú
činnosť doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc., predseda Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ JUDr. Tomáš Illéš

the 30th anniversary of foundation
of the Faculty of Law, P. J. Šafárik
University in Košice.

Vážené dámy, vážení páni!

Dňa 9. júla 2003 uplynulo 30
rokov odvtedy, keď bola nariade−
ním vlády Slovenskej socialistic−
kej republiky zriadená Právnická
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika v Košiciach. V histórii uni−
verzitného školstva na území
nášho mesta, ktoré sa traduje od
roku 1657, je to síce výročie
skromné, ale významné. Význam−

né pre tých, ktorí pre jej rozvoj
obetovali podstatnú časť svojho
života, významné tridsiatimi roč−
níkmi absolventov, ktorí šíria jej
dobré meno doma a v zahraničí.
Dnešné slávnostné chvíle sú vzác−
nou príležitosťou na to, aby sme
si pripomenuli dôležité medzní−
ky jej vzniku a rozvoja, ale tiež
na to, aby sme svoj pohľad upreli
do existujúcej reality a do hori−
zontu vzdialenejšej budúcnosti.

Vážené dámy, vážení páni!

Dovoľte mi privítať vzácnych
hostí, ktorí sa našej dnešnej sláv−
nosti zúčastňujú.

Vítam:
• Jeho Magnificenciu, rektora

Univerzity Pavla Jozefa Šafári−
ka v Košiciach, pána prof.
JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.,

• predsedu Ústavného súdu Slo−
venskej republiky, pána mi−
moriadneho profesora JUDr.
Jána Mazáka, PhD.,

• prorektorku Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach pre

vysokoškolské vzdelávanie,
pani prof. MUDr. Máriu Fran−
kovičovú, PhD.,

• Jeho Magnificenciu, rektora
Technickej univerzity v Koši−
ciach, pána viacnásobného
Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Si−
naya, DrSc.,

• Jeho Magnificenciu, rektora
Trnavskej univerzity v Trnave,
pána prof. JUDr. Petra Blahu,
CSc.,

• Jeho Magnificenciu, rektora
Kňazského seminára Svätého
Karola Boromejského v Koši−
ciach, Mons. ThDr. Ing. An−
tona Konečného,

• Jeho Magnificenciu, rektora
Univerzity veterinárskeho le−
kárstva v Košiciach, pána prof.
Dr. h. c. MVDr. Rudolfa Ca−
badaja, PhD.,

• Jeho Magnificenciu, rektora
Prešovskej univerzity v Prešo−
ve, pána prof. PhDr. Františ−
ka Mihinu, CSc.,

• prorektora Vojenskej leteckej
akadémie generála Milana
Rastislava Štefánika v Koši−
ciach, pána doc. RNDr. Fran−
tiška Olejníka, CSc.,

• prorektora Univerzity Márie
Curie Sklodowskej Fillii v Rzse−
szówe, pána profesora Stani−
slava Sagana,

• prorektora Vyššej školy admi−
nistrácie a správy v Przemyś−
le, pána profesora Jerzyho
Buczkowského,

• Jeho Spektabilitu, dekana
Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave,
pána doc. JUDr. Mariána
Vrabka, CSc.,

• Jeho Spektabilitu, dekana Práv−
nickej fakulty Trnavskej univer−
zity v Trnave, pána prof. JUDr.
Jozefa Prusáka, CSc.,

• Jeho Spektabilitu, dekana
Právnickej fakulty Karlovej
univerzity v Prahe, pána doc.
JUDr. Vladimíra Kindla, CSc.,

• Jeho Spektabilitu, dekana Fa−
kulty štátnych a právnych vied
Miškoveckej univerzity v Miš−
kovci, pána prof. dr. Miklósa
Lévaya, PhD.,

• Jeho Spektabilitu, dekana
Právnickej fakulty Užhorod−
skej štátnej univerzity v Užho−
rode, pána prof. dr. Vasila
Yaremu,

Sú vzácne slávnostné chvíle nielen v živote človeka, v rodine, či
iného spoločenstva, ale aj v živote školy, fakulty i univerzity, na
ktoré sa nezabúda. Takouto nezabudnuteľnou chvíľou bolo aj sláv−
nostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ v Štát−
nom divadle Janka Borodáča v Košiciach 16. septembra 2003.
Za zvukov fanfár v sprievode pedela prichádzajú v talároch aka−
demickí funkcionári UPJŠ, ako aj mnohí hostia z iných univerzít,
či vysokých škôl aj zo zahraničia.

Po slávnostných tónoch slovenskej štátnej hymny JUDr. Vladi−
mír Vrana, PhD., prodekan pre zahraničné styky, otvoril slávnost−
né zasadnutie slovami:
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• Jeho Spektabilitu, dekana Fakul−
ty práva a administrácie Univer−
zity Marie Curie Sklodowskej
Fillii v Rzseszówe, pána profe−
sora Jána Lukasiewicza.
(Ďalej boli privítaní dekani fa−

kúlt Technickej univerzity v Koši−
ciach, dekani fakúlt Prešovskej uni−
verzity v Prešove, ďalší zahraniční
hostia, dekani fakúlt UPJŠ, predse−

da Akademického senátu UPJŠ,
prodekani Právnickej fakulty UPJŠ,
bývalí dekani Právnickej fakulty
UPJŠ, zástupca Ministerstva škol−
stva SR, členovia Správnej rady
UPJŠ, zástupcovia podnikateľských
kruhov, predstavitelia štátnej sprá−
vy a samosprávy mesta Košice, ve−
dúci rektorátnych pracovísk, bývalí
a terajší zamestnanci a študenti

Milé dámy, vážení páni!

Históriu právnického vzdelá−
vania v Košiciach charakterizujú
dve rozdielne časové obdobia,
ktoré sa líšia svojou dĺžkou, a kto−
ré ani z najglobálnejšieho pohľa−
du nepredstavujú kontinuitu.
Staršiu históriu právnického vzde−
lávania možno vymedziť rokmi
1712 až 1922. Novodobá histó−
ria sa datuje od 9. júla 1973, teda
od dátumu účinnosti nariadenia
vlády Slovenskej socialistickej re−
publiky č. 88/1973 Zbierky záko−
nov, ktorým bola na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zriadená Právnická fakulta v Ko−
šiciach.

Z úcty k histórii a činom na−
šich predkov, mi dovoľte aspoň v
stručnosti uviesť najvýznamnejšie
medzníky právnického vzdeláva−
nia v Košiciach.

V roku 1712 bola na košickej
univerzite zriadená Katedra cir−
kevného práva, ktorá mala pred−
stavovať popri fakulte filozofickej
a teologickej, základ právnickej
fakulty ako tretej v poradí, ktorá
však bola zriadená až v roku 1777
ako súčasť novovzniknutej Kráľov−
skej akadémie v Košiciach. Krá−
ľovská akadémia mala až do škol−
ského roku 1849/1850 organizač−
nú podobu dvojročnej filozofickej
a dvojročnej právnickej fakulty.

Od školského roku 1850/1851
však už pôsobila samostatne Ci−
sársko−kráľovská právnická aka−
démia v Košiciach s dvojročným
štúdiom ôsmich predmetov na šty−
roch katedrách. V roku 1855 však
už bolo štúdium trojročné na šies−
tich katedrách vyučujúcich dva−
násť predmetov.

V roku 1874 sa košická Práv−
nická akadémia oficiálne preme−
novala na Právovedeckú a Štáto−
vedeckú fakultu a zároveň došlo
k predĺženiu štúdia na štyri roky
a pôsobnosť ôsmich katedier.

V roku 1894 bola Právnická
akadémia v Košiciach poštátnená
a zároveň sa presťahovala do no−
vovybudovaných priestorov na
Kováčskej ulici č. 26, kde sa v
súčasnosti nachádza sídlo deka−
nátu Právnickej fakulty.

Formálnoprávne je zánik
Právnickej akadémie v Košiciach
vyjadrený vo vládnom nariadení
č. 276/1921 Zbierky zákonov a
nariadení zo dňa 11. augusta
1921 „O zriadení právnickej fa−
kulty Komenského univerzity v
Bratislave“, ktoré v § 4 upravova−
lo zrušenie košickej Právnickej
akadémie ukončením školského
roku 1921/1922.

Už v prvých rokoch existen−
cie Univerzity P. J. Šafárika v Ko−
šiciach sa objavujú predstavy tý−
kajúce sa dokompletizovania ko−

Slávnostný príhovor dekanky Právnickej
fakulty UPJŠ doc. JUDr. Márie Bujňákovej,
CSc., pri príležitosti osláv 30. výročia vzni−
ku Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Pohľad na účastníkov tohto slávnostného podujatia

Vážená slávnostná Vedecká
rada, vážení hostia!

Oslavy okrúhlych výročí za−
loženia štátnych či iných spolo−
čenských inštitúcií sprevádza
spravidla klišé v podobe úvah
ako charakterizovať ich dobu
existencie analogicky s vekom
človeka, napríklad s použitím
adjektíva „mladá fakulta“, „do−
spelý vek jej existencie“ a pod.
Domnievam sa však, že oveľa
dôležitejší je ten pohľad na osla−
vujúcu inštitúciu, ktorý zhodno−
cuje skutočnosť, či dosiahnuté
výsledky zodpovedajú cieľom a
úlohám, ktoré stáli pri jej zrode.
Aplikujúc uvedenú myšlienku,
to znamená, zastaviť sa v chvate
času a pripomenúť si podmien−
ky a príčiny založenia fakulty,
vyhodnotiť, ako realizovala svo−
je právomoci odvodené zo zá−
kona a vykonávajúcich predpi−
sov pri poskytovaní právnické−
ho vzdelania a vedeckej tvorbe
v odbore právo.

Podávať analógiu troch decé−
nií existencie Právnickej fakulty
UPJŠ s vekom človeka má len
metaforický charakter aj preto, že
kým u človeka sa jeho spôsobi−
losť na právne konanie s pribúda−
júcim vekom až po čas dospelos−
ti rozširuje, fakulta nemá ako kri−
térium pre rozsah svojej pôsob−
nosti dobu svojej existencie. Od
začiatku musí plniť všetky kompe−
tencie, ktoré sú jej dané právnym
poriadkom.

Seriózna analýza dosiahnu−
tých výsledkov fakulty ako peda−
gogicko−vedeckej inštitúcie musí
navyše rešpektovať osobitosti spo−
ločensko−politických podmienok,
ktoré mali, resp. majú bez−
prostredný vplyv na vnútorný ži−
vot fakulty. Mám na mysli predo−
všetkým politicko−spoločenské
zmeny, ktoré nastali po novembri
roku 1989 a ďalšie zmeny v štáto−
právnej rovine k 1. januáru 1993,
teda k momentu zániku federácie
a vzniku samostatného zvrchova−
ného štátu – Slovenskej republi−
ky. Uvedené historické priedely sa

významným spôsobom dotkli pô−
sobenia Právnickej fakulty v Ko−
šiciach predovšetkým v dvoch
rovinách:
1. Znovu sa stala aktuálna obsa−

hová prestavba právnického
štúdia, a to aj napriek tomu,
že na prelome 70−tych a 80−
tych rokov 20. storočia došlo
k celofederálnej prestavbe v
štúdiu práva.

2. Došlo k značnému pohybu v
personálnom zložení učiteľ−
ského zboru, mobilite, ktorá
mala svoje objektívne, ale aj
subjektívne príčiny. Viacerí
vysokokvalifikovaní učitelia
fakulty odišli dočasne alebo
natrvalo pracovať mimo fakul−
tu ako štátni funkcionári, či
ústavní činitelia. Ďalší učite−
lia, predovšetkým mladší,
odišli z fakulty zo subjektív−
nych dôvodov, najmä za lep−
šími ekonomickými podmien−
kami, než sú v rezorte škol−
stva.
Uvedené konštelácie som si

dovolila vysloviť pre prípady, ak
by malo bilancovanie tridsaťroč−
ného pôsobenia Právnickej fakul−
ty v Košiciach spočívať len v me−
chanickom manipulovaní s tabuľ−
kami vyjadrujúcimi kvalifikačný
rast pedagogického zboru.

Právnickej fakulty UPJŠ v Koši−
ciach a ďalší hostia).

Osobitne vítam:
• Jej Spektabilitu, dekanku Práv−

nickej fakulty Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach,
pani doc. JUDr. Máriu Bujňá−
kovú, CSc. a

• predsedu Akademického se−
nátu Právnickej fakulty UPJŠ

v Košiciach, pána JUDr. To−
máša Illéša.
Týmto považujem dnešné

slávnostné zhromaždenie za otvo−
rené.

Prosím Jej Spektabilitu, dekan−
ku Právnickej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach, pani doc. JUDr. Máriu
Bujňákovú, CSc., o slávnostný
príhovor:
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šického univerzitného štúdia
o štúdium práva.

V polovici 50−tych a v rokoch
60−tych otvorilo vedenie Právnic−
kej fakulty Univerzity Komenské−
ho pre študentov popri zamestna−
ní konzultačné stredisko v Koši−
ciach, ktoré bolo koncom 60−tych
rokov presťahované do Popradu.

Za jeden z kľúčových politic−
kých momentov podmieňujúcich
vznik dnešnej oslávenkyne, treba
považovať vypracovanie štúdie o
celospoločenskej potrebe právni−
kov v Československu Minister−
stvom spravodlivosti ČSSR v roku
1968. Dekanstvo Právnickej fa−
kulty UK v Bratislave vo svojom
vyjadrení zo dňa 31. mája 1968
odporúčalo zabezpečiť prípravu
zvýšenej potreby právnikov, čo
najskorším zriadením právnickej
fakulty v Košiciach. V celom pro−
cese formovania prvotných názo−
rových a inštitucionálnych pred−
stáv zohralo významnú a nezastu−
piteľnú úlohu vedenie Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach. Vedec−
ká rada UPJŠ na svojom zasadnu−
tí dňa 18. februára 1969 súhlasila
so zriadením Právnickej fakulty k
1. júlu 1969 a navrhla, aby sa v
školskom roku 1969/1970 začal
vyučovací proces v prvom roční−
ku. Zároveň poverila rektora prof.
MUDr. Emila Matejička, DrSc.,
aby návrh na zriadenie právnic−
kej fakulty predložil ministrovi
školstva, ako aj Slovenskému vý−
boru pre vysoké školy.

Návrhu na založenie právnic−
kej fakulty v Košiciach sa dostalo
plnej podpory aj zo strany kraj−
ských a mestských orgánov, naj−
mä prísľubom zabezpečiť priesto−
rové podmienky pre existenciu
fakulty a pomáhať pri uspokojo−
vaní bytových potrieb jej učiteľov.

Z udalostí, ktoré akcelerovali
v roku 1969, treba pripomenúť list
rektora UPJŠ akademika Vladimí−
ra Hajka zo dňa 7. októbra 1969
adresovaný rektorovi UK v Brati−
slave s požiadavkou na vydanie
rozhodnutia o zriadení pobočky
Právnickej fakulty UK so sídlom
v Košiciach.

Školským rokom 1970/1971
sa začala výučba na pobočke
Právnickej fakulty UK so sídlom v
Košiciach. Jej riadením vo funk−
cii prodekana pre pobočku bol
poverený profesor Anton Slovin−
ský a v školskom roku 1972/1973
profesor Ján Lazár.

Aj po otvorení pobočky brati−
slavskej právnickej fakulty pokra−
čovali aktivity vedúce ku komple−
tizácii košickej univerzity o práv−

nickú fakultu. Uvedenému proce−
su napomáhali vytvorené vyhovu−
júce materiálne a priestorové pod−
mienky v meste Košice. Zároveň
je potrebné opakovane zdôrazňo−
vať aj ochotu nezištnej personál−
nej pomoci zo strany vedenia
Právnickej fakulty Univerzity Ko−
menského v Bratislave kvalifiko−
vanými učiteľmi zapojenými do
pedagogického procesu, ale aj vo
funkciách garantov predmetov a
školiteľov pri zvyšovaní kvalifiká−
cie novoprijatých mladých vyso−
koškolských učiteľov.

Komisia vytvorená v roku
1972 v zložení – profesor Michal
Baran, profesor Jozef Suchoža,
JUDr. Štefan Knut za Ministerstvo
školstva SR sa veľkou mierou za−
slúžila o historickú udalosť v pô−
sobení Univerzity P. J. Šafárika,
ktorej tridsiate výročie dnes osla−
vujeme – o slávnostné otvorenie
prvého školského roka Právnickej
fakulty UPJŠ spolu s inauguráciou
jej prvého dekana profesora Mi−
lana Štefanoviča dňa 28. septem−
bra 1973 v týchto prenádherných
priestoroch Štátneho divadla v
Košiciach.

Začatím činnosti novej fakul−
ty – Právnickej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach – zaniklo detašované pra−
covisko Právnickej fakulty Univer−
zity Komenského, s výnimkou
konzultačného strediska pre štú−
dium popri zamestnaní.

Milé dámy, vážení páni!
Vážená slávnostná Vedecká

rada, vážení hostia!

Za tri desaťročia právnického
vzdelávania v Košiciach absolvo−
valo Právnickú fakultu v dennej
aj v externej forme štúdia spolu
4 019 absolventov. Rigoróznu
skúšku po roku 1990 na základe
novej legislatívnej úpravy vykona−
lo a nositeľom akademického ti−
tulu „doktor práv“ sa stalo 681 ab−
solventov právnických fakúlt. Som
si vedomá, že uvedené čísla majú
len deskriptívnu výpovednú hod−
notu. Nechcem, v túto slávnost−
nú chvíľu a z tohto miesta, chvá−
liť dosiahnuté výsledky fakulty a
jej pedagogicko−vedeckých za−
mestnancov. Rešpektujem staré
čínske príslovie: „O tom, že si
dobrý, schopný a šikovný, nech
hovoria iní, nie ty sám!“

Nedoriešeným problémom
všetkých právnických fakúlt v Slo−
venskej republike, ktorý po účin−
nosti zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách nastal, je zosú−
ladenie zákonom požadovaného

obligatórneho bakalárskeho stup−
ňa vzdelania uchádzačov o štú−
dium v odbore právo a spoločen−
skou potrebou absolventov uve−
deného prvého stupňa vysoko−
školského vzdelania právnikov.
Zjednodušene povedané: Existu−
je spoločenská objednávka po
bakalároch práva?

Za rovnako závažnú treba
považovať skutočnosť, že už len
necelý rok zostáva na to, aby bola
rešpektovaná oprávnená požia−
davka právnických fakúlt na pri−
znanie výnimky, ktorú pripúšťa
ustanovenie § 53 ods. 3 vysoko−
školského zákona, a ktoré vzhľa−
dom na špecifiká študijného od−
boru právo umožňuje ministerstvu
po vyjadrení Akreditačnej komi−
sie povoliť spojenie prvého a
druhého stupňa vysokoškolského
štúdia v odbore právo do jedné−
ho celku.

Milé dámy, vážení páni!

V pomerne pesimisticky lade−
nom prejave pri príležitosti 25.
výročia vzniku fakulty v roku
1998, zazneli z úst vtedajšieho
rektora profesora Dušana Pod−
hradského slová o tom, že vo ve−
deckej výchove a v habilitáciách
bol po prevrate slušný stav. „Je
škoda, že potom došlo k útlmu,...
že fakulte priam hrozí z nedostat−
ku profesorov kolaps.“ Využívam
túto príležitosť a som nesmierne
rada, že môžem z tohto miesta a
v tejto slávnostnej chvíli konšta−
tovať podstatné zlepšenie kvalifi−
kačného rastu učiteľského zboru.
K dnešnému dňu je z celkového
počtu 58 učiteľov fakulty, 10 pro−
fesorov, 12 docentov a 15 odbor−
ných asistentov – absolventov ve−
deckej prípravy, ašpirantov, resp.

doktorandského štúdia. Dosiah−
nutý stav však nesmie zvádzať k
sebauspokojeniu. Už v nadchá−
dzajúcom zimnom semestri je
žiaduce začať schvaľovací proces
zapojenia ďalších katedier za ško−
liace pracoviská v doktorandskom
štúdiu a do možnosti realizovať
habilitačné a inauguračné kona−
nie.

V nadchádzajúcom akade−
mickom roku 2003/2004 patrí
medzi najdôležitejšie úlohy fakul−
ty pripraviť podklady pre úspešnú
akreditáciu študijného odboru
právo a v pedagogickom procese
zaviesť v 1. ročníku denného štú−
dia kreditové štúdium. Už prvé
skúsenosti s kreditovou formou
štúdia ukazujú, že budú kladené
zvýšené nároky, nielen na študen−
tov, ale aj na pedagogický zbor a
na priestorové vybavenie fakulty.
Za pozitívum v pedagogickej ob−
lasti treba považovať znovuzave−
denie diplomových prác. Z objek−
tívnych, ale aj subjektívnych prí−
čin sa doposiaľ nepodarilo revita−
lizovať prácu študentov v krúž−
koch Študentskej vedeckej a od−
bornej činnosti.

Odborná prax prechádza v
súčasnosti viacerými zmenami:
v spolupráci s Krajským súdom v
Košiciach sú pre študentov 4. roč−
níka denného štúdia zaradené
praktické cvičenia na súde pod
vedením najskúsenejších sudcov.
Učitelia, ale aj samosprávna or−
ganizácia právnikov ELSA organi−
zujú simulované súdne spory a
medzi voliteľnými predmetmi v
študijných programoch sú práv−
nické kliniky.

Zahraničné styky Právnickej
fakulty predstavujú neoddeliteľnú
súčasť života fakulty, rozvíjajú sa
a menia na základe aktuálnych

Pohľad z hľadiska Štátneho divadla v Košiciach na predsedníctvo slávnostného
zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ
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potrieb fakulty. Realizujú sa buď
v rámci zmluvných vzťahov, ale−
bo na základe rôznych vzdeláva−
cích a vedeckovýskumných
programov (TEMPUS, SOCRATES/
ERASMUS) a na základe konkrét−
nych ponúk vládnych i nevlád−
nych organizácií, ale i priamych
neformálnych kontaktov katedier
a učiteľov so zahraničnými kole−
gami.

Spolupráca na zmluvnom zá−
klade existuje vo vzťahu k Fakul−
te práva a správy Univerzity v
Lodži, Fakulte práva a správy Ja−
giellonskej univerzity v Krakove,
Fakulte právnych a hospodár−
skych vied Bayreuthskej univerzi−
ty, Fakulte štátnych a právnych
vied Univerzity v Miškovci, Práv−
nickej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe, Právnickej fakulte Uni−
verzity v Belehrade, Právnickej
fakulte Univerzity v Padove, Práv−
nickej fakulte Užhorodskej štátnej
univerzity v Užhorode a Právnic−
kej fakulte Aristotelovej univerzi−
ty v Solúne.

Osobitne intenzívna, aj keď
bez zmluvného základu, je spo−
lupráca vo vzťahu k sesterským

právnickým fakultám v Slovenskej
republike – bratislavskej, trnavskej
a banskobystrickej.

Neformálna spolupráca exis−
tuje vo vzťahu k Právnickej fakul−
te Masarykovej univerzity v Brne,
Právnickej fakulte Univerzity Pa−
lackého v Olomouci a Právnickej
fakulte Západočeskej univerzity v
Plzni, Právnickej fakulte Univer−
zity Sophia−Antipolis v Nice, Práv−
nickej fakulte Univerzity Južnej
Kalifornie v USA, Právnickej fa−
kulte Rzeszówskej univerzity v
Rzeszówe a Vysokej škole admi−
nistrácie a správy v Przemyśle.

Osobitnou formou spolupráce
vo vzťahu k zahraničiu je spolu−
práca fakulty s Nadáciou otvore−
nej spoločnosti a Úradom vyso−
kého komisára OSN pre utečen−
cov v oblasti klinického vzdelá−
vania. Súčasťou klinického vzde−
lávania je vytvorenie siete medzi−
národných kontaktov so zahranič−
nými právnickými fakultami, kto−
ré zaviedli klinické vzdelávanie
do svojich študijných programov,
ako aj so zahraničnými nevládny−
mi organizáciami pôsobiacimi v
tejto oblasti.

Snahou akademických funkci−
onárov fakulty je v rámci finanč−
ných možností zlepšovať mate−
riálové vybavenie fakulty. V sú−
časnosti prebieha na fakulte re−
konštrukcia suterénov v obidvoch
budovách fakulty. Po jej dokon−
čení pribudnú nové priestory pre
potreby fakulty.

Vážené slávnostné
zhromaždenie!

Dovoľte mi z tohto miesta po−
ďakovať sa všetkým zamestnan−
com fakulty, ktorí svojou činnos−
ťou prispeli k jej dnešnej podobe.

S potešením môžem konštato−
vať, že mnohí z vás, účastníkov
osláv vzniku fakulty, ste boli v
čase jej založenia aktívnymi
účastníkmi kreovania novodobé−
ho právnického vzdelávania v
Košiciach. Niektorí v študent−
ských laviciach, iní za katedrou a
ďalší v pozíciách zabezpečujú−
cich administratívnu činnosť takej
zložitej inštitúcie, akou fakulta ne−
sporne je.

Od vzniku fakulty pred tridsia−
timi rokmi sa vo funkcii dekanov

vystriedali: profesor Milan Štefano−
vič, profesor Jozef Suchoža, pro−
fesor Igor Palúš, profesor Alexan−
der Bröstl, mimoriadny profesor
Peter Mosný, profesor Peter Voj−
čík. Moje uvedenie do funkcie
dekanky Právnickej fakulty UPJŠ
k 1. marcu tohto roku má porado−
vé číslo sedem. Toto magické čís−
lo je pre mnohých ľudí zároveň
symbolom prinášajúcim šťastie a
radosť. Rada by som preto vyslovi−
la osobné želanie, aby aj s mojím
menom v spojitosti s hodnotením
dekanskej funkcie pri podobných
príležitostiach, ako je tá dnešná,
boli vyslovené pozitívne hodnote−
nia. Jednotlivec však sám veľa ne−
zmôže. Úprimne sa teším na spo−
luprácu so všetkými, ktorým leží
na srdci dobré meno Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach.

Ďakujem za pozornosť!
Konferenciér JUDr. Vladimír

Vrana, PhD., sa poďakoval pani
dekanke za slávnostný príhovor.
O príhovor požiadal Jeho Magni−
ficenciu, rektora Univerzity Pav−
la Jozefa Šafárika v Košiciach,
pána prof. JUDr. Vladimíra Bab−
čáka, CSc.

Slávnostný príhovor rektora UPJŠ v Koši−
ciach, pána prof. JUDr. Vladimíra Babčá−
ka, CSc., pri príležitosti osláv 30. výročia
vzniku Právnickej fakulty UPJŠ

Pohľad do hľadiska počas znenia štátnej hymny SR

Vážené slávnostné
zhromaždenie,

svoje krátke vystúpenie začnem
trochu netradične, citátom naj−
známejšieho rímskeho básnika
za čias cisára Augusta Horatia,
ktorý kedysi dávno povedal:
„Beda, ako rýchlo bežia roky.“
A naozaj, čas plynie ako voda
v korytách našich znečistených
riek. Plynutie času je relatívnym
vyjadrením jednej absolútnej ka−
tegórie – času. Všetci si želáme,
aby čas tak rýchlo neplynul. Na
strane druhej, bez tých uplynu−
tých tridsiatich rokov by nebolo
ani dnešného slávnostného dňa,
nebolo by každodenného mno−
horočného úsilia ľudí, ktorí kreo−
vali a rozvíjali Právnickú fakul−
tu Univerzity Pavla Jozefa Šafá−
rika v Košiciach, ani úspechov,
na ktoré naša oslávenkyňa urči−
tý čas predsa len musela počkať.
Ale dosť o plynutí času. Ako ho−
voril Horatius: „Carpe diem!“
(Využi deň!).

Tridsať rokov v žití Právnic−
kej fakulty UPJŠ v Košiciach nie
je veľa, nie sú to abrahámoviny,
ba ešte ani Kristove roky, než−
nejšia polovica ľudstva v takom
veku iba začína rozkvitať do
krásna. Tento vek by väčšina z
nás brala plným priehršt ím.

Z „detských liet“ vyrástla košic−
ká právnická fakulta na vysoko−
školskú ustanovizeň všeobecne
uznávanú doma a známu i v za−
hraničí. Tie uplynuté roky, to
neboli iba zjavné úspechy na
poli pedagogickej a vedeckej
činnosti či kvalifikačného rastu.
S nimi ruka v ruke išli i rôzne
pochybnosti o zmysle zriaďovať
Právnickú fakultu v Košiciach,
neskôr o tom, či fakulta prekro−
čí svoj tieň a dostane sa do po−
vedomia slovenskej verejnosti.

Dámy a páni,

sviatok Právnickej fakulty je i sláv−
nostným dňom pre celú Univer−
zitu. V tejto budove, kde sa zača−
li písať dejiny Právnickej fakulty
v Košiciach, sa stretli viaceré vý−
znamné osobnosti našej novodo−
bej súčasnosti. Na toto historické
miesto ich privial spoločný záu−
jem vzdať hold jednej zo štyroch
právnických fakúlt na Slovensku.
Okrem ústavných činiteľov, auto−
rít z prostredia vedy a vysokoškol−
ského vzdelávania a ďalších ce−
lebrít, je tu prítomný aj výkvet

právnickej komunity. Mám milú
povinnosť prezentovať vám nie−
koľko myšlienok na adresu oslá−
venkyne ako rektor UPJŠ, ktorý
bol presne pred tromi mesiacmi
zvolený a neskôr aj ustanovený do
tejto zodpovednej funkcie. Nie
som však iba rektorom Univerzi−
ty, pod krídla ktorej patrí aj Práv−
nická fakulta. Nechcem byť ne−
skromný, ale som i jedným z vy−
sokoškolských učiteľov, ktorí
Právnickú fakultu pomáhali stavať
na nohy. V túto slávnostnú chvíľu
som hrdý na to, že môj skromný
vklad prispel k šíreniu jej dobré−
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ho mena v našej spoločnosti. Pre−
to sa neubránim aj istým prejavom
emócií. Košickú právnickú fakul−
tu považujem aj ja za svoje dieťa.
S touto inštitúciou však, samozrej−
me, spája svoj život niekoľko de−
siatok učiteľov a ďalších zamest−
nancov.

Kreovanie právnickej fakulty
situovanej do Košíc nebolo ná−
hodným, nepremysleným kro−
kom. Bolo to zákonité rozhodnu−
tie. Za vznik takejto ustanovizne
sa prihováral nedostatok právni−
kov na východnom Slovensku,
vzdialenosť od najbližšej, brati−
slavskej právnickej fakulty, ale aj
tradícia právnického vzdelávania
v Košiciach. Všetko sa to začalo
kedysi dávno po vzniku akadémie
v Košiciach, ktorá sa po troch ro−
koch v roku 1660 povýšila na uni−
verzitu. Muselo však pretiecť ešte
veľa vody korytom Hornádu, kým
bolo vôbec možné hovoriť o práv−
nickom štúdiu v tomto meste. Štú−
dium práva v Košiciach potom
načas prerušilo rozhodnutie býva−
lej československej vlády, ktorým
sa v roku 1921 ukončila činnosť
Právnickej akadémie v Košiciach.
Toľko niektoré historické fakty o
predchodkyni dnešnej právnickej
fakulty.

Dámy a páni,

v roku 30. výročia založenia Práv−
nickej fakulty sa uskutočnili dva
už na prvý pohľad symbolické
zmeny, ktoré si chtiac−nechtiac
súdny človek dáva do súvislosti.
Jedna zmena je priam historická,
pretože prvýkrát v dejinách našej
Právnickej fakulty sa jej dekankou
stala reprezentantka nežnejšieho
pokolenia, pani doc. JUDr. Mária
Bujňáková, CSc. Prajem jej za nás
všetkých, aby viedla túto fakultu
citlivo, ako to vedia iba ženy a
súčasne pevnou rukou, ako to
vedia tiež iba ženy. Druhá sym−
bolická zmena, bez ohľadu na to,
či ide o moju osobu, alebo by sa
jednalo o iného kolegu, spočíva
v tom, že na čelo univerzity sa v
jej doterajšej histórii prvýkrát po−
stavil právnik. Chápem to ako
poctu, ale i záväzok pre celú práv−
nickú komunitu.

Aký bol doterajší vývoj práv−
nickej fakulty za tých tridsať rokov?
Prvých pätnásť rokov bolo pozna−
menaných detskými chorobami
každej novovznikajúcej inštitúcie,
ale aj ideologizáciou práva, čomu
sa pri vtedy existujúcom systéme
riadenia dalo iba ťažko zabrániť.
Ďalšia polovica v doterajšom ži−

vote Právnickej fakulty je spojená
s obdobím tesne pred a po roku
1989. Tento rok sa stal medzní−
kom, s ktorým spájame začiatky
novodobých dejín formujúcej sa
slovenskej štátnosti, ale aj reform−
ných krokov premietajúcich sa do
rozmanitých oblastí verejného ži−
vota. Nie je to inak ani vo vzťahu
k právu. Zmenil sa pohľad verej−
nosti na podstatu a význam práva
ako určitého normatívu správania
sa spoločnosti. Toto sa prirodzene
odrazilo aj v poslaní Právnickej
fakulty v Košiciach. Po roku 1989
začalo obdobie všeobecnejšej ak−
ceptácie práva pri riadení spolo−
čenských vzťahov. Nebojím sa na
tomto mieste použiť výraz, ktorý
poznáme z ľudských dejín v iných
súvislostiach pod označením „re−
nesancia“. Slovo „renesancia“ vo
francúzštine znamená znovuzro−
denie. Myslím si, že v prenesenom
zmysle slova možno procesy, kto−
ré viedli k zmene chápania význa−
mu práva a právnych vzťahov,
počínajúc ideou právneho štátu,
cez presadzovanie princípov spra−
vodlivosti a morálky do všetkých
oblastí nášho spoločenského živo−
ta označiť ako renesanciu práva v
spoločnosti. Pretože bez práva,
bez právnych noriem a právnych
vzťahov to jednoducho nejde. Za−
čína sa obdobie realizácie ideí
právneho štátu, ale aj právnej spo−
ločnosti. Je to zákonitý proces, pri
ktorom sa síce vyskytujú chyby aj
omyly, ale je to proces nezvratný.
Právo získalo potrebnú silu, a teda
nadobudlo aj žiaducu moc. Moc
práva však nesmie byť mocou sily.
Právo sa nemôže vzďaľovať od
spravodlivosti. Idea práva nemô−
že byť ani iná ako idea spravodli−
vosti. Spravodlivosť spolu s mocou
musia tvoriť jednotu, aby sa spra−
vodlivosť stala mocnou a moc spra−
vodlivou. Doplním to výrokom
slávneho rímskeho rečníka, filozo−
fa, spisovateľa a politika Marca
Tullia Cicera: „Nijaká moc nesmie
platiť viac ako zákony.“ Tieto myš−
lienky musíme my, učitelia Práv−
nickej fakulty v Košiciach v jednot−
livých právnych disciplínach den−
nodenne vštepovať do mysle na−
šich študentov. Pýtam sa, kto iný,
než právnická fakulta – nech je to
fakulta v Prahe, v Salamanke, ale−
bo bárskde inde – je povolaná for−
mulovať, vysvetľovať, zdôvodňovať
a prenášať tieto a ďalšie nadväzu−
júce idey do vedomia, správania
sa a konania mladých adeptov prá−
va?

Právnickej fakulte v Košiciach
patrí pri výchove právnickej omla−

diny na Slovensku dôležitá pozí−
cia. Počas tridsiatich rokov sfor−
movala jednu celú generáciu
právnikov. Množstvo z nich za−
stáva významné riadiace funkcie
v našom štáte, priamo a bez−
prostredne sa podieľajú na sprá−
ve vecí verejných, sú ústavnými
činiteľmi, v tom rámci aj sudca−
mi, sú uznávanými prokurátormi,
advokátmi, komerčnými právnik−
mi a úspešne pôsobia aj v ďalších
právnických povolaniach. Nie sú
zriedkavé prípady, že prostredníc−
tvom košickej právnickej fakulty
sa vytvára, príp. sa pokračuje v
rodinnej tradícii právnického po−
volania a toto sa odovzdáva z ro−
dičov na deti a na deti detí.

Právnická fakulta v Košiciach
nie je okrajovou, lokálnou ani re−
gionálnou fakultou. Je to inštitú−
cia, ktorá má zodpovedné a zod−
povedajúce miesto v systéme vy−
sokoškolského vzdelávania na
Slovensku. Ide o stabilnú fakultu,
ktorá plní všetky základné funk−
cie vysokoškolskej inštitúcie. Pred
ňou je čas, aby ďalej zužitkovala
svoje schopnosti, poznatky, vedo−
mosti i skúsenosti, všetku tú ná−
mahu, ktorú učitelia do jej rozvo−
ja vložili. Čo má fakulta v ďalšom
vývoji do svojej päťdesiatky pre−
ferovať? V tomto smere asi ťažko
môžem ponúknuť všeobecne ak−
ceptovateľné odporúčania. Z
množstva úloh však uvediem as−
poň niektoré.

Fakulta sa predovšetkým musí
zamerať na formovanie novej ge−
nerácie právnikov. Vstup do Eu−
rópskej únie je výzvou aj pre túto
fakultu. Noví absolventi musia byť
odborne, informačno−technolo−
gicky a jazykovo vybavení a pri−
pravení na konkurenciu, ktorá
sem od budúceho roka nutne prí−
de. Znamená to nielen odstráne−
nie jazykovej bariéry pri bežnej
komunikácii, ale aj v odbornej
konverzácii, vyžaduje si to okrem
znalostí vnútroštátneho zákono−
darstva a práva aj poznanie prá−
va Európskej únie, viac prepoje−
nia teórie a praxe, viac poznania
a využívania informačných a ko−
munikačných technológií, ale aj
viac zdravého sebavedomia na−
šich študentov.

Pre najbližších dvadsať rokov
musí Právnická fakulta oveľa pre−
myslenejšie spolupracovať s iný−
mi právnickými fakultami, ale aj
s fakultami našej Univerzity, naj−
mä pokiaľ ide o zavádzanie no−
vých študijných programov, kto−
ré by vyjadrovali aj istú medziod−
borovosť vzdelávania. Právo mu−
síme oveľa viac vnímať v širšom
praktickom uplatnení, než sa to
robí doteraz.

Blízka budúcnosť mi iste dá za
pravdu, ak poviem, že Právnická
fakulta v Košiciach musí viac roz−
víjať doktorandské štúdium ako
tretí stupeň vysokoškolského
vzdelávania. V tomto smere má
fakulta vytvorené reálne podmien−
ky pre akreditáciu ďalších študij−
ných programov než je iba ústav−
né právo a správne právo.

Nakoniec mi dovoľte vysloviť
jedno skromné prianie, ktoré
môže byť chápané aj ako výzva
pre nás všetkých. Bol by som rád,
keby prestal na Slovensku platiť
známy výrok ešte známejšieho
starého rímskeho básnika, satiri−
ka a rozprávača Petronia Arbitra,
ktorý znie: „Čo zmôžu zákony
(tam), kde vládnu len peniaze?“
Osobne som presvedčený o tom,
že aj Petronius Arbiter by bol rád,
keby jeho výrok skončil na sme−
tisku dejín.

Dámy a páni!

Zaželajme košickej právnickej
fakulte, ale aj nám všetkým pev−
né zdravie a veľa, veľa slnečných
dní. A prajme si navzájom viac
porozumenia medzi ľuďmi!

Dámy a páni!

Na záver môjho vystúpenia
mám jednu milú povinnosť: Ve−
decká rada Univerzity Pavla Joze−
fa Šafárika v Košiciach svojím hla−
sovaním rozhodla pri príležitosti
30. výročia vzniku Právnickej fa−
kulty udeliť Striebornú medailu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach jej Právnickej fakulte za
zásluhy o rozvoj našej Univerzi−
ty, vzdelanosti a vedy a o šírenie
dobrého mena UPJŠ v Slovenskej
republike a vo svete.

Po prevzatí tohto ocenenia s
poďakovaním vystúpila pani de−
kanka Právnickej fakulty UPJŠ
doc. JUDr. Mária Bujňáková,
CSc.:

Vaša Magnificencia, vážený
pán rektor, dovoľte mi, aby som

vám čo najúprimnejšie poďakova−
la v mene svojom, ako aj v mene
celej akademickej obce Právnic−
kej fakulty UPJŠ v Košiciach, za
slávnostný príhovor a za udelenie
Striebornej medaily Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
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Rektor UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., odovzdáva pani dekanke
Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Márii Bujňákovej, CSc., Striebornú medailu UPJŠ
v Košiciach Právnickej fakulte UPJŠ za zásluhy o rozvoj univerzity, vzdelanosti a vedy

Fotozáber na ocenených hostí Pamätnou medailou pri príležitosti 30. výročia vzniku
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

za výsledky, ktoré Právnická fa−
kulta Univerzity Pavla Jozefa Ša−
fárika za uplynulé obdobie 30−
tich rokov dosiahla vo vedecko−
výskumnej činnosti a v pedago−
gickej činnosti. Ocenenie, ktoré
nám bolo udelené, nás zaväzuje
naďalej pracovať a konať tak, aby
fakulta rozvíjala svoje aktivity
hlavne v procese aproximácie
nášho právneho poriadku k práv−
nemu poriadku Európskej únie, čo
v predvstupovom období, ako aj
v období vstupu Slovenskej re−

V ďalšej časti slávnostného
zasadnutia dekanka Právnickej
fakulty UPJŠ, pani doc. JUDr.
Mária Bujňáková, CSc., po schvá−
lení v Akademickom senáte fakul−
ty udelila pri príležitosti 30. výro−
čia založenia Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach Pamätné medai−
ly Právnickej fakulty UPJŠ:
• bývalým rektorom Univerzity

Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach za ich významný podiel

DrSc., a prof. Ing. Dušanovi
Podhradskému, DrSc.;

• bývalým dekanom Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach. Me−
daily boli udelené prof. JUDr.
Milanovi Štefanovičovi,
DrSc., prof. JUDr. Jozefovi
Suchožovi, DrSc., prof. JUDr.
Igorovi Palúšovi, CSc., prof.
JUDr. Alexandrovi Bröstlovi,
CSc., mimoriadnemu profeso−
rovi JUDr. Petrovi Mosnému,
CSc., a prof. JUDr. Petrovi
Vojčíkovi, CSc.;

• bývalým pedagógom Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach. Medai−
ly boli udelené In memoriam:
prof. JUDr. Andrejovi Bajcurovi,
CSc., doc. PhDr. Eduardovi Bo−
rysovi, CSc., doc. JUDr. Františ−
kovi Červeňanskému, CSc., prof.
JUDr. Jaroslavovi Filovi, CSc.,
doc. JUDr. Jozefovi Fischerovi,
CSc., JUDr. Milanovi Gejdošovi,
CSc., doc. JUDr. Gabriele Nikšo−
vej, CSc., prof. JUDr. Karolovi
Plankovi, DrSc., prof. JUDr. Flo−
riánovi Sivákovi, CSc., a prof.
JUDr. Rudolfovi Trellovi, CSc.;

• jednotlivcom za ich významný
podiel a vzájomnú spoluprácu
v oblasti vysokoškolského vzde−
lávania a tvorivej vedeckej čin−
nosti s katedrami Právnickej fa−
kulty UPJŠ v Košiciach, ako aj
pedagógom a zamestnancom
Právnickej fakulty UPJŠ. Medai−
ly boli udelené: prof. Dr. Mikló−
sovi Lévaymu, PhD., prof.
JUDr. Milanovi Bakešovi,
DrSc., prof. Dr. Michalovi
Bogdanovi, prof. Dr. Mikhay−
lovi M. Boldizharovi, prof.
JUDr. Alešovi Gerlochovi,
CSc., prof. JUDr. Pavlovi Hol−
länderovi, DrSc., doc. JUDr.
Pavlovi Hungrovi, CSc., prof.

publiky do Európskej únie je pre
nás prioritná úloha.

(Ďalšie slávnostné príhovory
predniesli vzácni hostia slávnost−
ného zasadnutia Vedeckej rady
Právnickej fakulty UPJŠ v Koši−
ciach: Jeho Spektabilita, dekan
Fakulty humanitných a prírodných
vied Prešovskej univerzity v Pre−
šove, pán prof. RNDr. Ivan Ber−
nasovský, DrSc., a Jeho Spektabi−
lita, dekan Právnickej fakulty Miš−
koveckej univerzity v Miškovci,
pán prof. Dr. Miklós Lévay, PhD.).

pri založení, budovaní a roz−
voji Právnickej fakulty UPJŠ v
Košiciach. Medaily boli udele−
né prof. MUDr. Emilovi Mate−
jičkovi, DrSc., prof. RNDr.
Vladimírovi Hajkovi, DrSc., IN
MEMORIAM prof. Ing. Micha−
lovi Baranovi, CSc., prof. Ing.
Slavkovi Chalupkovi, CSc., IN
MEMORIAM prof. MUDr. Ru−
dolfovi Korcovi, CSc., prof.
RNDr. Levovi Bukovskému,

Cézarymu Kosikowskému,
prof. Krzysztofovi Skotnické−
mu, prof. Dr. Istvánovi Stipto−
vi, PhD., doc. JUDr. PhDr. Mi−
lošovi Večeřovi, CSc., prof. Dr.
h. c. Klausovi Dieterovi Woll−
fovi, prof. JUDr. Jánovi Bavor−
skému, CSc., prof. JUDr. Jura−
jovi Cúthovi, DrSc., prof. JUDr.
Milanovi Čičovi, DrSc., prof.
JUDr. Jordanovi Girašekovi,
DrSc., prof. JUDr. Eugenovi
Husárovi, CSc., prof. JUDr. Já−
novi Lazarovi, DrSc., prof.

JUDr. Oľge Plankovej, CSc.,
doc. JUDr. Antonovi Rašlovi,
prof. JUDr. Antonovi Slovin−
skému, CSc., doc. JUDr. Ger−
trúde Železkovovej, CSc., prof.
JUDr. Vladimírovi Babčákovi,
CSc., prof. JUDr. Michalovi
Gašparovi, CSc., doc. JUDr.
Jánovi Husárovi, CSc., doc.
JUDr. Márii Kiovskej, CSc.,
doc. JUDr. Jánovi Klučkovi,
CSc., doc. JUDr. Zdenkovi Kor−
díkovi, CSc., doc. MUDr. Fran−
tiškovi Longauerovi, CSc., doc.
JUDr. Štefanovi Ogurčákovi,
CSc., mimoriadnej profesorke
JUDr. Ľudmile Somorovej,
CSc., JUDr. Alžbete Tudošovej,
doc. JUDr. Vojtechovi Tkáčo−
vi, CSc., doc. JUDr. Jánovi Ba−
kičovi, JUDr. Eduardovi Bará−
nyimu, CSc., prof. JUDr. Pet−
rovi Blahovi, CSc., prof. JUDr.
Ľuborovi Cibuľkovi, CSc.,
JUDr. Štefanovi Ferencsikovi,
JUDr. Alexandrovi Husivargo−
vi, prof. JUDr. Oľge Ovečko−
vej, DrSc., prof. JUDr. Mariá−
novi Posluchovi, CSc., prof.
JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc.,
prof. JUDr. Petrovi Škultétymu,
DrSc. a JUDr. Imrichovi Vol−
kaimu.

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., ako jeden z bývalých dekanov Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach, preberá Pamätnú medailu Právnickej fakulty UPJŠ z rúk pani dekanky doc.
JUDr. Márie Bujňákovej, CSc.
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Poďakovanie za ocenených pri príležitosti 30. výročia vzniku Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach predniesol prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.

JUDr. Vladimír Vrana, PhD.,
prodekan Právnickej fakulty UPJŠ sa
poďakoval dekanke Právnickej fa−
kulty Univerzity Pavla Jozefa Šafári−
ka v Košiciach za odovzdanie oce−
není a požiadal pána prof. JUDr.
Jozefa Suchožu, DrSc., aby prednie−
sol za ocenených poďakovanie.

(Za ocenených predniesol
slávnostný príhovor prof. JUDr.

Jozef Suchoža, DrSc. O ďalšie vy−
stúpenie požiadal pán profesor
Cézary Kosikowski, ktorý prednie−
sol svoj slávnostný príhovor).

Slávnostnú atmosféru zasad−
nutia vedeckej rady umocnilo vy−
stúpenie sláčikového kvarteta ko−
šického Konzervatória. Po jeho
skončení JUDr. Vladimír Vrana,
PhD., oslovil prítomných:

JUDr. Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach, preberá Pamätnú medailu
pri príležitosti 30. výročia vzniku Právnickej fakulty UPJŠ z rúk pani dekanky

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Márie Bujňákovej, CSc.

Vážená Vedecká rada,
vážené slávnostné

zhromaždenie! Vážené
dámy, vážení páni!

Končím slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady pri príležitosti 30.
výročia založenia Právnickej fa−
kulty UPJŠ v Košiciach. Ďakujem
vám všetkým za účasť.

I enclose ceremonial meeting of
Scientific Council on the occasion
30. anniversary of establishment of
the Faculty of Law, University of
Pavol Jozef Šafárik in Košice. Thank
you for your contribution.

Spracovali:
PhDr. Ján Čipkár, PhD.,

Mgr. Matúš Lubinský
na základe poskytnutých materiálov od

vedenia Právnickej fakulty UPJŠ

Nová publikácia na Právnickej fakulte UPJŠ
Právna kultúra a európsky integračný proces

Obálka zborníka

Svet na začiatku III. tisícročia
stojí pred mnohými výzvami o ďal−
šom smerovaní národov, štátov a
spoločnosti vôbec.

Slovensko ako samostatný štát,
ktorý sa usiluje o svoje začlenenie
do integrujúcej sa Európy, by dnes
malo vystupovať ako subjekt, ktorý
mal svoju minulosť, má svoju prí−
tomnosť a bude mať aj svoju budúc−
nosť. Slovensko bude obohatením
multikultúrneho obrazu novej Eu−
rópy. Pri rozdelení sveta na suve−
rénne štáty je multikulturalizmus je−
diným možným priblížením k myš−
lienke všeľudského zjednotenia.
Vytvára priestor, v ktorom je v prin−
cípe miesto pre každého, nech by
pochádzal z ktorejkoľvek časti sve−
ta a akejkoľvek kultúry.

Pre rozvoj modernej demokra−
tickej spoločnosti, ktorú predpokla−
dá projekt Európskej únie, je dôle−
žitá reflexia viacerých pojmov a
problémov, ktoré sa viažu na eu−
rópsky integračný proces. Vraj in−
tegračné procesy nie sú v dejinách
výnimočným javom. Avšak dnes
Európa realizuje jedinečný experi−
ment v histórii ľudstva: vytvorenie
nadnárodného sociokultúrneho

systému na základe slobodného a
cieľavedomého rozhodnutia sub−
jektov, ktoré tento systém vytvára−
jú. „Smerovanie ľudstva od spája−
nia rodov, kmeňov a štátov k čoraz
vyššej organizovanosti je nezadrža−
teľný historický trend. Avšak zjed−
nocovanie Európy je v istom zmys−
le unikátnym javom.“

Integračné procesy majú svoju
rovinu nielen politickú, ekonomickú,
ale aj kultúrnu a spoločenskovednú.
Sú predmetom politicko−právnej,
ekonomickej, sociologickej a eticko−
filozofickej reflexie. Pri týchto integ−
račných procesoch zohráva význam−
nú úlohu komplexný pohľad, do kto−
rého zapadajú nielen uvedené eko−
nomické, politické, sociálno−kultúr−
ne, ale aj právne aktivity.

Európsky integračný proces
predpokladá u subjektov jeho rea−
lizácie okrem požadovanej techno−
logickej, ekonomickej, politickej,
etickej, environmentálnej, sociál−
nej, aj adekvátnu právnu kultúru, a
to na rôznych úrovniach a sférach
jej existencie v danej spoločnosti.
Úroveň práva a právnej kultúry kaž−
dého subjektu danej spoločnosti je
prejavom vysokej kultúrnosti fungo−

vania otvorenej demokratickej spo−
ločnosti a právneho štátu.

Je už známym faktom, že integ−
rácia a spoločenské problémy jed−
notného spoločenstva si vynucujú
rozvoj spoločných hodnotových
princípov, vyjadrených v inštitucio−
nálnych istotách, právnych nor−
mách, ako i spoločenských mrav−
ných problémoch. Tento proces vy−
tvárania spoločenskej hodnotovej
platformy a spoločného riešenia spo−
ločných problémov nevyhnutne vy−
žaduje schopnosť dohody a porozu−
menia medzi jednotlivými národmi,
ktoré do procesu integrácie vstupu−
jú – a to či už na úrovni štátov a vlád,
regiónov, jednotlivých vládnych či
mimovládnych inštitúcií a organizá−
cií, alebo i jednotlivých občanov.

Samotný problém politickej,
ekonomickej, právnej, sociálnej, či
kultúrnej integrácie vyžaduje multi−
disciplinárny a interdisciplinárny
prístup, v ktorom základnú úlohu zo−
hráva okrem teórie a filozofie kultú−
ry aj všeobecná teória systémov a
jej aplikácia v sociokultúrnej oblas−
ti, napr. v práve a v právnej kultúre.

V týchto dňoch vyšiel v edičnom
stredisku UPJŠ zborník „Právna kul−

túra a európsky integračný proces“
(Etické a filozofické aspekty práva a
právnej kultúry), ktorý je súčasťou
výstupu riešenia grantového projektu
VEGA a predstavuje práce jednotli−
vých riešiteľov čiastkových úloh da−
ného projektu z Právnickej fakulty
UPJŠ (1. časť), ako aj vystúpenia
účastníkov vedeckej konferencie,
ktorí prejavili záujem podieľať sa na
riešení danej problematiky (2. časť).
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Oslavy 30. výročia založenia
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
pokračovali dňa 17. 9. 2003 kona−
ním medzinárodnej vedeckej kon−
ferencie na tému Teoretické a le−
gislatívne otázky práva – II. na pôde
Právnickej fakulty UPJŠ na Kováč−
skej 26.

V dopoludňajších hodinách vy−
stúpili najmä zahraniční hostia ako
napr. prof. JUDr. Jozef Bejček, CSc.
(Nevědecké úvahy o vědeckosti prá−
va), Dr. hab. Leonard Etel (Kompe−
tencja organów samorzadu teryto−
rialnego do wprowadzania zwol−
nień i ulg podatkowych w polskim
systemie podatkowym), prof. Zw.
Dr. hab. Cezary Kosikowski (Kon−
trowersje budzetowe – tradycyjny
podzial kompetencji budzetowych
ulegl dezaktualizacji i wymaga
zmiany), prof. Zw. Dr. Hab. Euge−
niusz Ruskowski (Uwagi w sprawie
typologii modeli finansów lokal−
nych), prof. JUDr. Pavel Šturma,
DrSc. (Mezinárodní trestní soud−
nictví), prof. V. Jarema (Pidgotovka
juridicnych kadriv na Zakarpatii).

Teoretické a legislatívne otázky práva – II.

Dňa 9. 9. 2003, podobne ako
aj v predchádzajúcom období,
sa na začiatku nového školské−
ho roka uskutočnil Pedagogický
deň učiteľov Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach. Tentokrát sa
pedagogický deň niesol v zna−
mení osláv 30. výročia založe−
nia Právnickej fakulty UPJŠ v Ko−
šiciach.

Pracovné konanie tohto pe−
dagogického dňa otvorila doc.

Pedagogický deň na Právnickej fakulte UPJŠ
JUDr. Mária Bujňáková, CSc.,
dekanka Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach a zároveň privítala
na pôde fakulty aj novozvolené−
ho rektora UPJŠ pána prof.
JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.

Vo svojom hlavnom referáte
venovala pozornosť najmä aktu−
álnym otázkam rozvoja fakulty,
príprave nového akademického
roka 2003/2004, schváleniu no−
vého štatútu UPJŠ a Právnickej

Predpokladaný prínos riešiteľov
daného projektu i ostatných účastní−
kov vedeckej konferencie spočíval:
– v reflexii ontologického, gnoze−

ologického a axiologického as−
pektu kultúry v súvislosti s analý−
zou určenia miesta a úlohy práv−

nej kultúry a demokracie v otvo−
renej demokratickej spoločnosti;

– v reflexii práva ako súčasti kultú−
ry demokratickej postmodernej
spoločnosti a právneho štátu;

– v analýze doterajšieho zabez−
pečenia právnej ochrany život−

ného prostredia ako prejavu
právnej kultúry normotvorcu;

– v analýze sociokultúrnych as−
pektov fungovania práva a práv−
nej kultúry v spojitosti s inicia−
tívami v rámci európskeho in−
tegračného procesu;

– v odhalení podstaty európskej
kultúry, európskeho kultúrneho
systému a kultúrnej štruktúry Eu−
rópy v súvislosti s hľadaním jej
idey identity a jednoty.

PhDr. Ján Čipkár, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ

fakulty, kreditovému študijnému
programu, finančným a materi−
álnym podmienkam fakulty.

JUDr. Imrich Kanárik, CSc.,
prodekan fakulty pre pedagogic−
kú činnosť, oboznámil prítom−
ných s aktuálnymi otázkami pe−
dagogického procesu – najmä s
organizáciou kreditového štúdia
v prvom ročníku denného štúdia.

S aktuálnymi otázkami vedec−
ko−výskumnej činnosti, s proble−

matikou doktorandského štúdia,
celoživotného vzdelávania prítom−
ných oboznámila prodekanka fa−
kulty doc. JUDr. Mária Kiovská,
CSc.

O zahraničných vzťahoch fa−
kulty a aktuálnych úlohách Pra−
coviska výpočtovej techniky infor−
moval prodekan pre zahraničné
styky JUDr. Vladimír Vrana, CSc.

Na záver pracovného zasad−
nutia vystúpili vedúci katedier a
učitelia fakulty s námetmi a ná−
vrhmi na zlepšenie jednotlivých
oblastí činnosti fakulty.

Čo je to klinické vzdelávanie?
Nová forma a metóda prípravy

študentov práva, ktorá pomáha štu−
dentom právnických fakúlt získavať
praktické zručnosti povolania práv−
nika a doplniť tak teoretickú prípra−
vu aj o praktické skúsenosti.

Zároveň prispieva ku právnej
pomoci pre znevýhodnenie osoby
a zrozumiteľným jazykom približu−
je právo a demokratické princípy
vybraným komunitám. Študent si
má možnosť osvojovať základy pro−
fesionálnej zodpovednosti, etiky
právnika a hodnôt právnického
povolania.

A nakoniec, študenti majú mož−
nosť sa naučiť ako prepojiť a skom−
binovať afektívne a emocionálne,
racionálne a kognitívne reakcie na
klientove problémy a ich riešenia.

Tejto vyššie uvedenej proble−
matike sa venovala aj medzinárod−
ná konferencia, usporiadaná v rám−
ci osláv 30. výročia založenia Práv−
nickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa
18. 9. 2003.

V úvode tejto konferencie vy−
stúpila so svojím príspevkom na
tému Čo je to klinické právne vzde−
lanie? JUDr. Valéria Sopková z
Katedry medzinárodného práva
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Klinické vzdelávanie na právnických
fakultách

a
Činnosť, rozvoj a perspektíva

právnických kliník

kulta UPJŠ) a JUDr. Márie Kolí−
kovej – Hodnotenie študentov kli−
ník (Právna klinika Právnickej fa−
kulty Trnavskej univerzity).

Blok Klinika obchodného prá−
va na Právnickej fakulte UPJŠ pred−
stavil JUDr. Tomáš Illéš a o perspek−
tívach právnych kliník referovala
JUDr. Renáta Miščíková, Právnic−
ká fakulta UPJŠ.

Príspevky spracoval:
PhDr. Ján Čipkár, PhD.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

JUDr. Ján Šikuta z Úradu vyso−
kého komisára OSN pre utečencov
na Slovensku zaujal svojím príspev−
kom na tému História vývoja kliník
na Slovensku a úloha Nadácie otvo−
renej spoločnosti – Open Society
Foundation v tomto procese.

Veľmi zaujímavým pre prítom−
ných bolo vystúpenie prof. Dr. hab.
Eleonory Zielińskej (Wydzial Pra−
wa Universytetu Warszawskiego,
Klinika Prawa UW Studenski Ośro−
dek Pomoci Prawnej) a tiež proble−
matika, ktorá sa ukrývala za obsa−
hom referátu Právne kliniky v USA
od Barbary Bedont (Public Interest
Law Initiative – PILI – The Constitu−
tional and Legal Policy Institute –
COLPI).

V rámci bloku Azylová klinika
na Právnickej fakulte UPJŠ v Koši−
ciach vystúpili so svojimi projektmi
JUDr. Juraj Jankuv z Právnickej fa−
kulty UPJŠ, JUDr. Hamid Omed zo
Spoločnosti ľudí dobrej vôle –
Goodwill, Košice (Zmeny vo vnút−
roštátnom utečeneckom práve) a
JUDr. Martina Jánošíková z Práv−
nickej fakulty UPJŠ (Utečenecké
právo v EÚ).

Blok Kliniky občianskeho prá−
va na Právnickej fakulte UPJŠ
predstavili JUDr. Adrián Graban,

JUDr. Milan Sudzina (Etické as−
pekty poskytovania právneho po−
radenstva študentmi) a JUDr. Ka−
rin Cakociová (Daňové aspekty
mimovládnych organizácií).

V bloku Klinika pre vybrané
komunity – Street Law sme zazna−
menali vystúpenia JUDr. Daniely
Telepkovej – Právna klinika pre
vybrané komunity (Právnická fa−

Medzinárodné vedecké konferencie na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

O obsahové naplnenie ďalšie−
ho bloku tejto konferencie so svoji−
mi príspevkami sa postarali vystú−
penia prof. JUDr. Milana Štefano−
viča, DrSc. (Formovanie slovenskej
právnickej vzdelanosti), prof. JUDr.
Jozefa Suchožu, DrSc. (Niekoľko
slov k založeniu Právnickej fakulty
UPJŠ), mimoriadneho profesora
JUDr. Petra Mosného, CSc. (K his−
toricko−právnym východiskám sú−
časnej slovenskej štátnosti), JUDr.
Gabriely Dobrovičovej, CSc. a
JUDr. Imricha Kanárika, CSc.
(Vzťah právneho – ústavného – prin−
cípu a doktríny Ústavného súdu),
doc. JUDr. Ľudmily Somorovej,
CSc. (Ústavný súd SR po novele
Ústavy – niektoré otázky organizá−
cie a konania) a ďalších pedagogic−
kých pracovníkov.

Príspevky, ktoré odzneli na tej−
to konferencii, boli v predstihu pub−
likované v zborníku, ktorý bol k dis−
pozícii pre účastníkov konferencie.
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Akademický senát
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Predseda:
PhDr. Ivan ŠULC, CSc.

Podpredsedovia zo zamestnaneckej časti:
JUDr. Martin VERNARSKÝ
doc. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc., mim. prof.

Podpredseda zo študentskej časti:
Leo VOJČÍK

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

Lekárska fakulta:
– MUDr. Pavol HARBUĽÁK
– doc. RNDr. Ján SABO, CSc., mim. prof.
– doc. Ing. Juraj GUZY, CSc., mim. prof.
– doc. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc., mim. prof.
– doc. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc., mim. prof.

Prírodovedecká fakulta:
– prof. RNDr. Lev BUKOVSKÝ, DrSc.
– prof. RNDr. Stanislav JENDROĽ, DrSc.
– doc. RNDr. Peter FEDOROČKO, CSc., mim. prof.
– prof. RNDr. Peter VOJTÁŠ, DrSc.
– prof. Ing. Slavko CHALUPKA, CSc.

Právnická fakulta:
– JUDr. Janka VYKROČOVÁ, CSc.
– JUDr. Tomáš ILLÉŠ
– JUDr. Gabriela DOBROVIČOVÁ, CSc.
– doc. JUDr. Ján HUSÁR, CSc.
– JUDr. Karin PRIEVOZNÍKOVÁ

Fakulta verejnej správy:
– Ing. Silvia ŽIGOVÁ
– JUDr. Martin VERNARSKÝ
– JUDr. Ondrej HVIŠČ
– Ing. Miriam HORVÁTHOVÁ, PhD.
– doc. PhDr. Oľga BALEGOVÁ, CSc.

UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ

– doc. PhDr. František ŠIMON, CSc.
– PhDr. Ivan ŠULC, CSc.

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ

Lekárska fakulta:
– Radoslav ORENČÁK
– Miroslava ROMŽOVÁ
– Mária DUDÁŠOVÁ

Prírodovedecká fakulta:
– Mgr. Denisa OLEKŠÁKOVÁ
– Milan FRIDRICH
– Zoltán LENÁRT

AKTUÁLNE ZLOŽENIE ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU
UPJŠ V KOŠICIACH A VEDECKEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Funkčné obdobie: 2003 – 2007

Právnická fakulta:
– Matúš SARVAŠ
– Leo VOJČÍK
– Ondrej KELLER

Fakulta verejnej správy:
– Marek ULIČNÝ
– Michal KOČUTA
– Jozefína VRAVCOVÁ

Vedecká rada
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Predseda:
prof. JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc.

Podpredseda:
prof. RNDr. Alexander FEHER, DrSc.

Lekárska fakulta:
– prof. MUDr. Mária FRANKOVIČOVÁ, PhD.
– doc. MUDr. Andrej JENČA, CSc., mim. prof.
– doc. MUDr. Tomáš JUHÁS, DrSc., mim. prof.
– prof. MUDr. Juraj KOVAĽ, CSc.
– prof. MUDr. Ladislav MIROSSAY, DrSc.

Prírodovedecká fakulta:
– prof. RNDr. Lev BUKOVSKÝ, DrSc.
– prof. RNDr. Eva ČELLÁROVÁ, CSc.
– prof. RNDr. Alexander FEHER, DrSc.
– prof. RNDr. Stanislav JENDROĽ, DrSc.
– doc. RNDr. Pavol SOVÁK, CSc.

Právnická fakulta:
– prof. JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc.
– doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.
– prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc.
– prof. JUDr. Jozef SUCHOŽA, DrSc.
– prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc.

Fakulta verejnej správy:
– doc. PhDr. Ján FERJENČÍK, CSc.
– doc. JUDr. Mária HENCOVSKÁ, CSc.
– prof. PhDr. Ladislav LOVAŠ, CSc.
– prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc.

Externí členovia:
– prof. PhDr. František MIHINA, CSc., rektor PU v Prešove
– Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc., rektor TU v Koši−

ciach
– doc. JUDr. Ján MAZÁK, PhD., mim. prof., predseda Ústavného

súdu SR
– JUDr. Zdenko TREBUĽA, primátor mesta Košice
– arcibiskup Alojz TKÁČ
– Dr. h. c. mult. prof. Dipl. Ing. Štefan LUBY, DrSc., predseda SAV
– prof. MVDr. Pavol DUBINSKÝ, DrSc., riaditeľ Parazitologické−

ho ústavu SAV
Stranu pripravil:

Mgr. Matúš Lubinský
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Dňa 27. októbra 2003 uply−
nulo 110 rokov od narodenia
prof. MUDr. Jána Kňazovického:
– prvého dekana Lekárskej fa−

kulty a riaditeľa FN v Koši−
ciach,

– zakladateľa košickej chirur−
gickej školy,

– najdlhšie aktívne pôsobiace−
ho chirurga na Slovensku,

– ktorý bol nestorom sloven−
skej, československej a mož−
no povedať aj európskej chi−
rurgie,

– ktorý žil 93 rokov, deväť me−
siacov a 24 dní, zomrel 20.
augusta 1987.
Životu, dielu, prínosu a vý−

znamu prof. Kňazovického na
poli chirurgie, založenia a bu−
dovania lekárskej fakulty, fakult−
nej nemocnice a jeho chirurgic−
kej školy bolo venovaných viac
publikáci í  a  spomienok pri
okrúhlych výročiach jeho naro−
denín, naposledy na Dies Jese−
nii X. 28. mája 1993.

Narodil sa 27. októbra 1893
v Ľubietovej, v rodine učiteľa a
vychovávateľky, maturoval v
Banskej Bystrici.

Štúdium medicíny absolvoval
v sedmohradskom Koložvári – te−
rajšom Kluži na Lekárskej fakulte
Františka Jozefa, kde bol 16. sep−
tembra 1916 promovaný. Po pro−
mócii vo víre udalostí I. sv. vojny
v jeseni 1916 v hodnosti nadpo−
ručíka nastúpil do nemocnice pre
vojenských invalidov do Košíc
(bola umiestnená v priestoroch
polepšovne, neskôr Komenského
ústavu, dnes areál Univerzity ve−
terinárskeho lekárstva), ktorú vie−
dol známy chirurg profesor Lich−
tenberg, ktorý prišiel do Košíc z
chirurgickej kliniky v Štrasburgu.

V rokoch 1920 – 1922 pra−
coval na II. chirurgickej klinike
v Budapešti, ktorú viedol prof.
Kuzmik, rodák zo Slovenska z
Veľkého Šariša – tu získal titul
odborného lekára chirurgie.

V roku 1922 nastúpil na chi−
rurgickú kliniku LF UK v Brati−
slave ako asistent profesora Kost−
livého. Jeho ďalšia odborná a ve−
decká dráha sa formovala a bola
uplatňovaná hlavne ušľachtilými
vlastnosťami a osobnosťou pro−
fesora Kostlivého – zakladateľa
slovenskej chirurgickej školy.

V roku 1929 sa vrátil späť do
Košíc ako primár 192−lôžkové−

Pripomenuli sme si 110. výročie narodenia
prof. MUDr. Jána Kňazovického

ho chirurgického odd. Štátnej
nemocnice – vtedy najväčšieho
chirurgického odd. na Sloven−
sku. Svojou húževnatosťou a usi−
lovnosťou dokázal v pomerne
krátkom čase zmeniť toto praco−
visko na chirurgické odd. klinic−
kej úrovne.

V roku 1933 na LF UK v
Bratislave bol prof. Kostlivým ha−
bilitovaný za docenta patológie
a terapie chirurgických chorôb
na základe priekopníckej práce
o arteriografiách.

V rokoch 1939 – 1946 pra−
coval v Martine ako primár chi−
rurgického odd. a riaditeľ ne−
mocnice.

V roku 1946 sa znovu vrátil
do Košíc na svoje bývalé praco−
visko a bol poverený funkciou
riaditeľa Štátnej nemocnice a
primára chirurgického odd. a
dekrétom prezidenta bol vyme−
novaný za riadneho profesora
patológie a terapie chorôb chi−
rurgických. Súčasne dostal po−
verenie pre vytvorenie podmie−
nok na založenie lekárskej fakul−
ty v Košiciach.

Začiatkom roku 1947 bol
vymenovaný za predsedu výbo−
ru pre budovanie vysokého škol−
stva v Košiciach.

Okrem iného v tomto výbo−
re zdôrazňoval pôvodnú univer−
zitnú históriu Košíc, poukazujúc
na jágerského biskupa a javské−
ho opáta Benedikta Kišdiho, kto−
rý v roku 1657 založil v Koši−
ciach Univerzitu, ktorú uhorský
kráľ a rímsky cisár Leopold I.

potvrdil Zlatou bulou v roku
1660.

Úsilie prof. Kňazovického pri
budovaní vysokého školstva v
Košiciach bolo dovŕšené skutoč−
nosťou, že 19. októbra 1948 bol
otvorený školský rok na poboč−
ke Lekárskej fakulty Slovenskej
univerzity v Košiciach a prof.
Kňazovický bol vymenovaný za
prvého dekana novozaloženej
košickej Lekárskej fakulty.

Vo svojej dekanskej reči na−
značil cestu, ktorou sa košická
Lekárska fakulta má uberať:

„Naša práca nech je konfron−
tácia starého s novým. Nech je
každodenným opakovaním a po−
tvrdzovaním Hippokratovej prí−
sahy, ale to všetko nech sa robí
v záujme humanizmu, v záujme
človeka, v záujme jeho telesné−
ho a duševného zdravia. Ísť do−
predu v medicíne neznamená
zbierať pocty pre seba, ale roz−
širovať okruh tých, ktorí uzdra−
vení našli šťastie v živote.“

Po založení LF v Košiciach
ako jej dekan a súčasne riaditeľ
nemocnice prebudoval pôvodnú
štátnu nemocnicu na fakultnú
nemocnicu a na báze chirurgic−
kého odd. založil chirurgickú
kliniku, z ktorej postupne vybu−
doval vysokošpecial izovaný
ústav – schopný zabezpečiť aj
výučbu poslucháčov, poskytovať
liečebno−preventívnu starostli−
vosť a rozvíjať i vedeckú prácu.

Za tri desaťročia pôsobenia
vo funkcii prednostu kliniky a
vedúceho Katedry chirurgie vy−

choval celý rad špecializova−
ných spolupracovníkov a zalo−
žil košickú chirurgickú školu, z
ktorej ešte za jeho života vyšli
niekoľkí profesori, prednostovia
kliník a primári chirurgických
odd. a ústavov nielen v Koši−
ciach, ale aj v Bratislave a v
iných mestách Slovenska a
Čiech.

Z pôvodnej materskej chirur−
gickej kliniky založenej prof.
Kňazovickým vzniklo 5 kliník,
ktoré sú dnes súčasťou LF UPJŠ
a ich oboch FN:
– Chirurgická klinika,
– Chirurgická klinika s oddele−

ním detskej chirurgie,
– Neurochirurgická klinika,
– Klinika úrazovej chirurgie,
– Klinika plastickej a rekon−

štrukčnej chirurgie.
Vedecká činnosť prof. Kňa−

zovického bola všestranná. Za−
meriavala sa na aktuálne chirur−
gické problémy doby, v ktorej
pracoval.

Prof. Kňazovický bol nielen
výborný chirurg, ale aj príklad−
ný vysokoškolský učiteľ, vedec−
ký pracovník a verejný zdravot−
nícky činiteľ.

Bol vyhranenou svojráznou
osobnosťou, dobrým človekom,
priateľským radcom, pomocní−
kom a dobrým lyžiarom.

Promócie prof. Kňazovické−
ho počas I. sv. vojny boli veľmi
skromné. Vďaka tradícii Szeged−
skej lekárskej univerzity v Ma−
ďarsku, ktorá je pokračovateľkou
Koložvárskej LF, ako aj svojmu

Účastníci pietnej spomienky na prof. J. Kňazovického pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia
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vysokému veku, sa profesor Kňa−
zovický mohol tešiť ešte promó−
cii diamantovej, železnej a ru−
bínovej.

Obzvlášť slávnostná bola
neopromócia 9.  septembra
1986, keď z rúk rektora Szeged−
skej lekárskej univerzity prevzal
čestný rubínový diplom, ktorý sa
udeľuje absolventom po 70. ro−
koch od pôvodnej promócie.

Ďakovnú reč menom 18−tich
neopromovaných na tejto pro−
mócii predniesol prof. Kňazovic−
ký, jediný absolvent Koložvár−
skej univerzity, ktorý dostal čest−
ný rubínový diplom.

Profesor Kňazovický ako pro−
fesor konzultant sa napriek svoj−
mu vysokému veku denne stre−
tával so svojimi spolupracovník−
mi na chirurgickej klinike.

Radil, konzultoval, akoby
nebral do úvahy roky, ktoré pre−
žil.

Prof. Kňazovický 19. augus−
ta 1987 v areáli FN na Rastisla−
vovej ul. utrpel ťažké a vážne
poranenie, ktoré bolo príčinou
jeho smrti 20. augusta 1987.

Posledná rozlúčka sa konala
podľa scenára ako si to sám že−
lal vo svojom testamente.

Urna s popolom je uložená
v hrobke na cintoríne Rozália v
Košiciach. Dominantou hrobky
je balvan z tatranskej žuly zo So−
liska, z miesta, kde sa najradšej
lyžoval.

Na náhrobku je nápis: „Pútni−
ku, zvestuj Lakedaimonským, že
my tu mŕtvi ležíme…“ (Herodotos).

Spolok lekárov v Košiciach v
spolupráci s II. chirurgickou klini−
kou LF UPJŠ má od roku 1993 kaž−
doročne 27. októbra v posluchár−
ni prof. Kostlivého v II. pavilóne v
areáli FN L. Pasteura vedeckú pra−
covnú schôdzu „Memoriál prof.
MUDr. Jána Kňazovického“.

Pri príležitosti osláv 100. vý−
ročia narodenia prof. Kňazovic−
kého v roku 1993 bola posluchá−
reň č. 1 LF UPJŠ v areáli na Trie−
de SNP č. 1 premenovaná na po−
slucháreň prof. Kňazovického.

Osobnosť profesora Kňazo−
vického bola zaujímavá aj pre vý−
tvarných umelcov – maliarov a
sochárov. Pri príležitosti 80−tych

Každá inštitúcia vysokoškol−
ského vzdelávania musí defino−
vať svoje poslanie vzhľadom na
súčasné a budúce potreby spo−
ločnosti a toto svoje poslanie
musí založiť na skutočnosti, že
vysokoškolské vzdelávanie je
základom pre akúkoľvek krajinu
alebo región.

Univerzita P. J. Šafárika v Ko−
šiciach poskytuje podľa vysoko−
školského zákona 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zme−
ne a doplnení niektorých záko−
nov v znení neskorších zákonov
vysokoškolské vzdelávanie v
troch stupňoch vzdelávania a v
dvoch formách, dennej a exter−
nej.

Dennú formu štúdia charak−
terizuje denná účasť študentov
na vzdelávacích činnostiach. Ex−
ternú formu štúdia charakterizu−
je prevažne samostatné štúdium
a konzultácie. Študijný program
v oboch formách štúdia sa môže
uskutočňovať prezenčnou metó−
dou, dištančnou metódou alebo
kombinovanou metódou. Na
UPJŠ sú obidve formy štúdia
uskutočňované prezenčnou me−
tódou. Vzdelávanie sa uskutoč−

Formy štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, implementácia kreditového
štúdia a ponuka študijných programov v akademickom roku 2004/2005

narodenín vytvoril tri portréty
prof. Kňazovického akademický
maliar Ernest Zmeták. K 80−tym
narodeninám portrét prof. Kňazo−
vického namaľoval aj akademic−
ký maliar Mikuláš Rogovský.

Bustu prof. Kňazovického v
80−tych rokoch min. storočia vy−
tvoril akademický sochár Voj−
tech Löffler. Portrétnu bustu prof.
Kňazovického v roku 1987 vy−
tvoril akademický sochár Arpád
Račko. Cheir – ruka; ergein –
pracovať, bol asi dôvod, že ak.
sochár Arpád Račko vytvoril aj
posmrtný model ruky chirurga
prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Dňa 27. 10. 2003 o 11.00
hod. v Košiciach sa uskutočnila
pietna spomienka za účasti pria−
mych i nepriamych žiakov prof.
Kňazovického, dekana LF UPJŠ
v Košiciach doc. MUDr. A. Jen−
ču, CSc., mim. prof., riaditeľa FN
L. Pasteura MUDr. J. Šajtyho a
príslušníkov rodiny pri hrobe
prof. MUDr. J. Kňazovického na
cintoríne Rozália v Košiciach.

Na Memoriáli prof. MUDr. J.
Kňazovického 27. 10. 2003

v posluchárni prof. Póra v VI. pa−
vilóne FN L. Pasteura, ktorá bola
plná účastníkov z radov nechi−
rurgov aj chirurgov s témou:
„Ako sa zmenili diagnostické a
liečebné postupy pri niektorých
chirurgických ochoreniach od
Kňazovického po súčasnosť“,
bola v úvode prednesená pred−
náška: J. Vajó – XI. Kňazovické−
ho memoriál a 110. výročie na−
rodenia prof. MUDr. Jána Kňa−
zovického.

Týmto príspevkom v mene
chirurgických synov, vnukov a
pravnukov profesora Kňazovic−
kého, pri príležitosti 110. výro−
čia jeho narodenia som chcel
poukázať na jeho život, prácu a
na skutočnosti, ktorými sa výraz−
ne zapísal do histórie chirurgie
a medicínskeho školstva na Slo−
vensku a obzvlášť vo východo−
slovenskom regióne. Chcel som
dokumentovať, že na neho sú−
časní predstavitelia jeho chirur−
gickej školy nezabúdajú.

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
prednosta II. chirurgickej kliniky

FN L. Pasteura LF UPJŠ Košice

ňuje v študijných odboroch ale−
bo v kombinácii študijných od−
borov.

Na I. stupni sa bakalárske
štúdium uskutočňuje v 7 odbo−
roch – v dennej a externej for−
me. Druhý stupeň vysokoškol−
ského vzdelávania – magisterské
štúdium prebieha v jedenástich
odboroch a v dvoch formách. III.
stupeň vzdelávania – doktorské
štúdium sa uskutočňuje v dvoch
formách – internej a externej a
prebieha v 25 odboroch.

Na Lekárskej fakulte na I. a
II. stupni (bakalárske a magister−
ské štúdium) vysokoškolského
vzdelávania prebieha výučba v
nasledujúcich odboroch:
– ošetrovateľstvo – bakalárske

štúdium, denná forma a ex−
terná forma,

– ošetrovateľstvo – magisterské
štúdium, denná forma,

– všeobecné lekárstvo – dok−
torské štúdium, denná forma,

– zubné lekárstvo – doktorské
štúdium, denná forma.
III. stupeň vzdelávania – dok−

torandské štúdium prebieha v
dvoch formách, v internej a v ex−
ternej v týchto vedných odboroch:

normálna a patologická fyzioló−
gia, farmakológia, vnútorné cho−
roby, chirurgia, pediatria, stoma−
tológia, všeobecná biológia a pa−
tologická anatómia a súdne lekár−
stvo.

Prírodovedecká fakulta v sú−
časnom období pripravuje štu−
dentov na 1., 2. a 3. stupni vzde−
lávania a začína s prípravou aj
ďalších foriem a to dištančnej a
kombinovanej formy výučby.

Na I. stupni (bakalárske štú−
dium) sa uskutočňuje výučba v
7 odboroch v dennej aj externej
forme a prebieha v nasledujú−
cich študijných programoch:
biológia, environmentálna eko−
lógia, fyzika, chémia, informati−
ka a matematika.

Na II. stupni (magisterské
štúdium) vysokoškolského vzde−
lávania výučba prebieha v jede−
nástich odboroch, a to v dennej
aj externej forme vzdelávania. V
dennej forme sa uskutočňuje v
nasledujúcich programoch: bio−
lógia, environmentálna ekoló−
gia, fyzika, chémia, informatika,
matematika a učiteľstvo vše−
obecnovzdelávacích predmetov
v kombinácii: biológia, fyzika,

chémia, informatika, matemati−
ka a geografia.

Na III. stupni (doktorandské
štúdium) vysokoškolského vzde−
lávania prebieha štúdium v dvoch
formách, v internej a externej, a
to v nasledujúcich študijných od−
boroch: diskrétna matematika, te−
ória vyučovania matematiky, fy−
zika kondenzovaných látok a
akustika, jadrová a subjadrová fy−
zika, biofyzika, teória vyučovania
fyziky, anorganická chémia, orga−
nická chémia, analytická chémia,
biochémia, genetika, fyziológia
živočíchov a programové a infor−
mačné systémy.

Právnická fakulta pripravuje
študentov v odbore právo na II.
a III. stupni vzdelávania, a to v
dennej i externej forme.

III. stupeň vzdelávania (dok−
torandské štúdium) prebieha mo−
mentálne len v externej forme,
ale študenti majú možnosť štu−
dovať v oboch formách, a to v
odboroch: ústavné právo a
správne právo.

Fakulta verejnej správy
umožňuje magisterské štúdium v
dennej i externej forme v odbo−
re verejná správa.
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vzdelávania (doplňujúce a rozši−
rujúce štúdium).

Na Právnickej fakulte bol kre−
ditový systém štúdia prvýkrát za−
vedený v akademickom roku
2003/2004 v 1. roč. magisterské−
ho štúdia v dennej forme. Od bu−
dúceho akademického roka budú
uchádzači prijímaní do 1. roč. len
vo forme kreditového systému štú−
dia. Kreditový systém bude zavá−
dzaný postupne. Študijný program
kreditového systému štúdia pre 1.
až 5. ročník bude schválený do
konca mája 2004. Fakulta má
schválený študijný program a štu−
dijný poriadok pre 1. ročník kre−
ditového systému štúdia, ktoré sú
publikované v Študijnom progra−
me Právnickej fakulty UPJŠ na
akademický rok 2003/2004, str.
160 a 165. Kreditový systém štú−
dia na ucelený systém pre 1. až
5. ročník bude dopracovaný po
konzultáciách s ostatnými práv−
nickými fakultami v SR.

Na Fakulte verejnej správy
platí v akademickom roku 2003/
2004 pre študentov I. až IV. roč−
níka magisterského štúdia študij−
ný poriadok schválený Akademic−
kým senátom UPJŠ 26. 6. 2003 s
využitím kreditového systému v
zmysle platných právnych pred−
pisov. Pre V. ročník platí študijný
poriadok a skúškový poriadok
magisterského štúdia bez využíva−
nia kreditov, tzn. že ide o klasic−
ký spôsob štúdia.

V najbližších dvoch rokoch sa
posilnia efektívne systémy hodno−
tenia kvality. Aj keď hodnotenie
kvality leží na každej inštitúcii, je
potrebné vyvinúť vzájomne ak−
ceptované a zdieľané kritériá a
metodológiu hodnotenia kvality.
Systém posudzovania a hodnote−
nia kvality vysokoškolského štú−
dia je založený na udeľovaní akre−
ditácie. Cieľom akreditácie je po−
súdiť vzdelávaciu inštitúciu a ude−
liť jej akreditáciu na určité obdo−
bie spravidla 5 rokov až po neu−
delenie akreditácie.

V akademickom roku 2004/
2005 ponúkne UPJŠ študijné od−
bory a študijné programy po schvá−
lení navrhovaných študijných
programov Akreditačnou komisiou
a Ministerstvom školstva SR.

Na Lekárskej fakulte je v sú−
časnosti v ponuke študijných pro−
gramov pre akademický rok 2004/
2005 doktorské štúdium – vše−
obecné lekárstvo a zubné lekár−
stvo, magisterské a bakalárske štú−
dium – ošetrovateľstvo.

Do budúcnosti sa pripravuje
akreditácia nových študijných

programov v rámci študijného od−
boru: ošetrovateľstvo – trojročné
bakalárske štúdium v externej, prí−
padne dennej forme: pôrodná
asistencia, fyzioterapeut a rehabi−
litačný pracovník, laboratórne vy−
šetrovacie metódy v zdravotníc−
tve, röntgenologický a rádiologic−
ký asistent, asistent hygieny a epi−
demiológie. V odbore verejné
zdravotníctvo sa pripravuje baka−
lárske, aj magisterské štúdium.

V súčasnom období na LF pre−
bieha v rozprave príprava akredi−
tácie študijných programov pre
doktorandské štúdium: infektoló−
gia, lekárska mikrobiológia, lekár−
ska chémia a biochémia.

Na Prírodovedeckej fakulte
pre akademický rok 2004/2005 sa
budú ponúkať len tie študijné
programy, ktoré majú akreditáciu
aj v súčasnosti.

Možnosť akreditácie nových
študijných predmetov bude pre−
rokovaná na Vedeckej rade PF
UPJŠ, predbežne sa pripravujú
akreditačné spisy.

Zoznam študijných progra−
mov pripravovaných na akreditá−
ciu na Prírodovedeckej fakulte
bakalárske a magisterské štúdium
pre akademický rok 2004/2005:
• biológia – bakalárske štúdium

v odbore biológia;
• bunková a molekulová bioló−

gia a genetika, zoológia a fyzi−
ológia živočíchov, botanika a
fyziológia rastlín – magisterské
štúdium v odbore biológia;

• všeobecná ekológia a ekoló−
gia jedinca a populácií – ba−
kalárske a magisterské štú−
dium v odbore všeobecná
ekológia a ekológia jedinca a
populácií (environmentálna
ekológia);

• fyzika v odbore fyzika, baka−
lárske štúdium;

• fyzika, biofyzika a chemická
fyzika, fyzika kondenzova−
ných látok, jadrová a subjad−
rová fyzika – magisterské štú−
dium v odbore fyzika;

• geografia – bakalárske štú−
dium v odbore geografia;

• chémia – bakalárske štúdium
v odbore chémia;

• chémia, anorganická chémia,
biochémia, organická chémia
– magisterské štúdium v odbo−
re chémia;

• informatika – základy informač−
ných technológií – bakalárske
štúdium, v odbore informatika;

• informatika – magisterské štú−
dium, v odbore informatika;

• matematika – bakalárske štú−
dium, v odbore matematika;

• matematika, ekonomická a
finančná matematika,
matematický manažment,
matematická informatika –
magisterské štúdium, v odbore
matematika;

• medziodborové štúdium v
kombináciách odborov: bioló−
gia, chémia, fyzika, geografia,
informatika, matematika – ba−
kalárske štúdium;

• učiteľstvo akademických pred−
metov v aprobáciách: biológia,
chémia, fyzika, geografia, in−
formatika, matematika – magis−
terské štúdium.
Návrh Prírodovedeckej fakul−

ty na akreditáciu študijných pro−
gramov doktorandského štúdia v
týchto vedných odboroch:
• genetika, fyziológia živočí−

chov v odbore biológia;
• ekológia jedinca a populácií v

odbore všeobecná ekológia a
ekológia jedinca a populácií
(environmentálna ekológia);

• biofyzika a chemická fyzika,
jadrová a subjadrová fyzika,
fyzika kondenzovaných látok
a akustika, všeobecná a mate−
matická fyzika, teória vyučova−
nia fyziky v odbore fyzika;

• anorganická chémia, bioché−
mia, organická chémia v od−
bore chémia;

• teoretická informatika v odbo−
re informatika;

• diskrétna matematika, teória
vyučovania matematiky v od−
bore matematika.
Na Právnickej fakulte sa toho

času študuje v odbore právo, ma−
gisterské štúdium, v dennej a ex−
ternej forme. Do budúcnosti sa
pripravujú podklady na ďalšiu
akreditáciu.

V doktorandskom štúdiu sú
akreditované tieto vedecké odbo−
ry: ústavné právo a správne prá−
vo. V súčasnosti sa na príslušných
katedrách Právnickej fakulty spra−
covávajú podklady na akreditáciu
týchto študijných odborov dokto−
randského štúdia: teória a dejiny
štátu a práva, trestné právo a ob−
čianske právo.

Na Fakulte verejnej správy
toho času prebieha štúdium na
druhom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej
forme. V akademickom roku
2004/2005 Fakulta verejnej sprá−
vy ponúkne študijné programy v
závislosti od schválenia navrho−
vaných študijných programov
Akreditačnou komisiou a Minis−
terstvom školstva SR.

Fakulta verejnej správy plánu−
je požiadať o akreditáciu týchto

III. stupeň vzdelávania na fa−
kulte zatiaľ nie je akreditovaný.

Kreditový systém
na Univerzite Pavla Jozefa

Šafárika
Implementácia kreditového

štúdia a ponuka študijných progra−
mov v akademickom roku 2004/
2005.

Európsky vysokoškolský pries−
tor by mal byť úspešne vybudo−
vaný do roku 2010. Spoločným
cieľom všetkých univerzít v Eu−
rópe by mala byť vzájomná spo−
lupráca, po aplikácii spoločných
štruktúr do európskeho vysoko−
školského systému formou akade−
mickej mobility, uznania diplo−
mov a zlepšenia hodnotenia kva−
lity študijných programov. Vzde−
lávanie by malo byť založené na
dvoch hlavných formách štúdia
(pregraduálnom a postgraduál−
nom) a kreditový systém by mal
byť kompatibilný s ECTS.

Na konferencii ministrov zod−
povedných za vysokoškolské
vzdelávanie konanej v Berlíne 19.
9. 2003 bola uznaná základná úlo−
ha vysokých škôl a študentských
organizácií pri rozvoji európskeho
vysokoškolského priestoru. V zá−
veroch konferencie sa uvádza, že
sú vítané iniciatívy, vykonané od
pražského summitu, ktoré viedli k
väčšej porovnateľnosti a kompati−
bilite, k väčšej transparentnosti vy−
sokoškolských systémov, čomu na−
pomáha zavádzanie kreditového
systému do vzdelávania.

V rámci UPJŠ je kreditový sys−
tém na jednotlivých fakultách v
súčasnom období nerovnomerne
implementovaný.

Kreditový systém na Lekárskej
fakulte UPJŠ je rozpracovaný, ale
vzhľadom k špecifickosti štúdia a
existencii množstva nosných pred−
metov nie je zatiaľ zavedený. Je
potrebné ujednotiť postup na
všetkých lekárskych fakultách na
Slovensku. V súčasnosti sa plánuje
spoločné rokovanie predstaviteľov
lekárskych fakúlt za účelom dohod−
nutia spoločného postupu pri im−
plementácii kreditového štúdia na
lekárskych fakultách SR a ČR.

Na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ kreditový systém štúdia de−
finuje čl. 8. Študijného poriadku
PF UPJŠ, ktorý bol schválený AS
na akademický rok 2003/2004 a
je v súlade s európskym štandar−
dom ECTS. Je implementovaný na
I. a II. stupni štúdia, pripravuje sa
na III. stupni, je implementovaný
aj v niektorých formách ďalšieho
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študijných programov: verejná
správa – bakalárske štúdium v
odbore verejná politika a verejná
správa, v dennej a externej forme
štúdia, verejná správa – magister−
ské štúdium v odbore verejná po−
litika a verejná správa, v dennej a
externej forme štúdia, sociálna
práca – bakalárske štúdium – pro−
bátorstvo v odbore sociálna prá−
ca, v dennej forme štúdia, perso−
nálny manažment – bakalárske a
magisterské štúdium.

Do budúcnosti Fakulta verej−
nej správy pripravuje doktorand−
ské štúdium, v odbore verejná
správa a regionálny rozvoj.

Fakulta verejnej správy plánu−
je spolu s Prírodovedeckou fakul−
tou požiadať o schválenie študij−
ného programu Informatika pre
verejnú správu, na ktorom by sa
FVS mala podieľať 40%. FVS zís−
kala v roku 2002 akreditáciu Mi−
nisterstva školstva SR v celoživot−
nom vzdelávaní „Program vzde−

lávania pre odborných pracovní−
kov orgánov samosprávy“.

Zámery vo vzdelávaní
na UPJŠ

pre nasledujúce obdobie
V rámci inštitucionálnych

možností, rešpektujúc špecifickosť
jednotlivých študijných progra−
mov a študijných odborov bude
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
rozvíjať formy a metódy štúdia tak,
aby sme spoluvytvárali európsky
priestor pre vysokoškolské vzde−
lávanie.

Základné ciele sú nasledovné:
1. Implementovať kreditový sys−

tém na univerzite na I. a II.
stupni vysokoškolského vzde−
lávania.

2. Vypracovať kreditový systém
pre III. stupeň vysokoškolské−
ho vzdelávania.

3. Zostaviť tím odborníkov – tzv.
pracovný tím na implementá−

ciu systému kreditového štúdia.
4. Zaviesť s celouniverzitnou

pôsobnosťou akademický in−
formačný systém.

5. Rozvíjať formy a metódy do−
plňujúceho a celoživotného
vzdelávania, s perspektívou
zavedenia kreditového systé−
mu i do ďalších foriem vzde−
lávania v súlade s filozofiou
celoživotnej akumulácie kre−
ditového hodnotenia.
Európske vysoké školy prijali

výzvu a prevzali hlavnú úlohu pri
vytváraní európskeho priestoru pre
vysokoškolské vzdelávanie. Dosa−
hovanie vyššej kompatibility a po−
rovnateľnosti systémov vysoko−
školského vzdelávania vyžaduje
konkrétne opatrenia a iniciatívy.
Preto i naša univerzita by sa mala
v najbližšej budúcnosti snažiť:
a) akreditovať čo najväčší počet

študijných programov bakalár−
skeho, magisterského, doktor−
ského a doktorandského štúdia

s akcentáciou akreditácií stup−
ňov magisterského, doktorské−
ho a doktorandského,

b) vypracovať systém ďalšieho a
celoživotného vzdelávania na
univerzite. Získať možnosť
realizácie špecializovaného
vzdelávania,

c) prípravu nových študijných
odborov a programov oriento−
vať zvlášť na podmienky súvi−
siace so vstupom SR do EU.
Zamerať sa na zvýšenie vyššej
konkurencieschopnosti v sys−
téme európskeho vysokoškol−
ského vzdelávania,

d) implementovať ďalšie formy a
metódy vysokoškolského vzde−
lávania na univerzite,

e) vypracovávať akreditácie no−
vých študijných programov,
ktoré budú základom pre vznik
nových fakúlt univerzity.

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie

Prijímacie konanie pre I. a II.
stupeň vysokoškolského štúdia sa
na Lekárskej fakulte pre akade−
mický rok 2003/2004 konalo
v dňoch 11. 6. – 13. 6. 2003. Ná−
hradné prijímacie skúšky sa konali
7. 7. 2003. Na Prírodovedeckej
fakulte sa prijímacie skúšky konali
3. 6. 2003, na Právnickej fakulte
14. 6. 2003. Na Fakulte verejnej
správy sa uskutočnilo prijímacie
konanie 12. 6. 2003.

Prijímacieho konania na Lekár−
skej fakulte v odbore ošetrovateľ−
stvo: bakalárske štúdium –  exter−
ná forma, sa zúčastnilo 349 uchá−
dzačov, 207 bolo prijatých. V od−
bore ošetrovateľstvo: bakalárske
štúdium – denná forma, sa prijíma−
cích skúšok zúčastnilo 211 uchá−
dzačov, prijatých bolo 134 študen−
tov. V odbore ošetrovateľstvo: ma−
gisterské štúdium – denná for−
ma, sa prijímacieho konania zú−
častnilo 26 uchádzačov a prijatých
bolo 26 študentov. V odbore vše−
obecné lekárstvo sa prijímacích
skúšok zúčastnilo 349 uchádzačov
a bolo prijatých 210 študentov.

V odbore zubné lekárstvo sa prijí−
macích skúšok zúčastnilo 43 uchá−
dzačov a 28 bolo prijatých. V prie−
behu júla 2003 sa konali prijíma−
cie skúšky pre zahraničných štu−
dentov – samoplatcov. Prijatí boli
7 študenti v odbore všeobecné le−
kárstvo a 9 študenti v odbore zub−
né lekárstvo. Odvolanie podalo 74
uchádzačov.

Prijímacie konanie na Prírodo−
vedeckej fakulte UPJŠ vo forme
testov sa uskutočnilo iba v odbo−
re biológia: bakalárske štúdium –
denná forma, a to pre tých študen−
tov, ktorí nesplnili kritériá prijatia
bez prijímacej skúšky v zmysle
pravidiel pre prijímacie konanie.
Prijímacie skúšky sa v ostatných
študijných odboroch neuskutoč−
nili. Na Prírodovedeckú fakultu
UPJŠ prišlo 1 579 prihlášok, prijí−
macieho konania sa zúčastnilo
1 216 uchádzačov, prijatých bolo
celkovo 1 159 študentov. Odvo−
lanie podalo 9 uchádzačov. Na
odvolanie rektor neprijal žiadne−
ho študenta. Aktuálny stav pred−
stavuje 560 prijatých študentov.

Prijímacie konanie na Právnic−
kej fakulte sa konalo dňa 14. 6.
2003 pre jednoodborové štúdium
– právo: denná forma. Prihlásených
bolo 899 uchádzačov, zúčastne−
ných na prijímacom konaní bolo
816 uchádzačov, 269 študentov
bolo prijatých. Aktuálny stav pred−
stavuje 198 prijatých uchádzačov.

Na prijímacie konanie Fakulty
verejnej správy sa prihlásilo 536
uchádzačov na dennú formu a 251
na externú formu štúdia. Prijíma−
cieho konania sa zúčastnilo 490
uchádzačov o dennú formu štúdia
a 196 uchádzačov o externú for−
mu. Celkovo bolo prijatých 315
uchádzačov, z toho 249 na den−
nú formu a 66 na externú formu
štúdia. Aktuálny stav prijatých do
1. ročníka predstavuje 179 študen−
tov na dennú formu štúdia a 66 štu−
dentov na externú formu.

Pre III. stupeň vysokoškolské−
ho vzdelávania pre akademický
rok 2003/2004 bolo prijatých na
Lekársku fakultu 22 doktorandov
na internú formu štúdia a 17 dok−
torandov na externú formu.

Na Prírodovedeckú fakultu
bolo prijatých 15 doktorandov na
internú formu štúdia a 7 doktoran−
dov na externú formu štúdia.

Na všetky fakulty UPJŠ pre
akademický rok 2003/2004 poda−
lo prihlášku 4 431 uchádzačov,
prijímacieho konania sa zúčastni−
lo 3 696 uchádzačov. Celkovo
bolo prijatých 2 332 uchádzačov.
Po navýšení smerného čísla a po
posunutí čiary bolo dodatočne
prijatých 228 uchádzačov. Aktu−
álny stav predstavuje 1 644 prija−
tých študentov. Odvolanie poda−
lo 465 uchádzačov.

Na záver možno konštatovať,
že prijímacie konanie pre akade−
mický rok 2003/2004, na všetkých
fakultách UPJŠ, bolo v súlade so
zákonom, s vnútornými predpismi
vysokých škôl a s podmienkami
stanovenými pre prijímacie skúš−
ky pre jednotlivé fakulty Univerzi−
ty Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach.

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie

Vyhodnotenie prijímacieho konania na UPJŠ v akademickom roku
2003/2004 pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského vzdelávania
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